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ভূমিকী 

অভাবই আবিক্রিয়ার হেতু-অর্জব না হইলে 
কোন দ্রব্যেরি আদর নাই “সিংহ ক্ষুষ্ হুত্রীন্রকুম্ত 
পতিতং দৃষ্টৈব মুক্ত। ফলং। কাস্তারে বদরীধিয়া 
দ্রুতমগাদুল্লীর পত্রীমুদাঁ। পাণীভ্যা মুপগৃহাশুত্র 
কঠিন তদবীক্ষ্য দুরেজহৌ »_অগ্রে ধনাঢ্যলোকের 
এক২ জন করিয়া! কথক (গল্পকক্তা) থাকিত, প্রতি 
দিবস সন্ধ্যার পর নগর ও গ্রাম ভেদে পল্লিস্থ ও 

গ্রামন্ছ গ্রায় সমস্ত লোকেরা স্ব স্ব দৈনিক কার্য 
সম[ধ। করিয়া এ ধনাঢ্য লোকের বৈটকখানায় 
মিলিত হইয়। বহুবিধ রঙ্গরস ঘটিত গল্প শ্লোকাদি 
আবণ করিয়া উপজীরিকার শ্রম দুর করিত | এক্ষণে 
সে চাল আর নাই, এক্ষণে স্ব স্ব প্রধান “আপ্নি 
আঁর কপ্্নি” কিম্তু উপজীবিকার্থ সেই প্রকার 
পরিশ্রম করিতে হয়, সন্ধ্যার পর বাটা আসিয়। 
শ্রম দূরার্ঘ ইচ্ছা দেই একার বলবতী, কিন্তু উপায় 
অভাব, সেই অভাব পুরণার্থ “নবন্যাসাদির” উত- 
পরি যখন শ্রীরামচন্দ্রের সীতা উদ্ধারার্থ লঙ্কায় 

মাইবার আবশ্যক হইল তখন দেখিলেন, পথ নাই, 
“অভাব” বড়২ বাঁদর হনুমান্ জান্বুরাঁন্ পড়িয়। তৎ- 
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কণা পথ বুঁধিয়া ফেলিল -তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র 
জীবি কাষ্ঠবিড়ালীও ছিল, এবৎ বদিও বড়২ বাঁদর 
হন্ডুমান্ ও জান্বুবানের মত বড়২ পাথর সংগ্রহ 

করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি বালুক দ্বার! 
প্রস্তর সংযোজন স্থানের ছিদ্র সকল রুদ্ধ করিয়া- 

ছিল। তত্দর্শনে কপিদল ক্রুদ্ধ হইয়া! এক চপেটা- 
ঘাতে তাহার প্রাণনাশ করিলে শ্রীরামচক্দ্র দেখি- 

লেন যেতীহার প্রস্তর মধ্যস্হিত ফাঁক পুরণের 

লোক নাই,-_“অভাব”--গাত্রে হস্ত বুলাইয়। 
পুনশ্চ সজীব করিলেন, সে আবার বালুকা সঞ্চয় 

করিয়। ফাঁক বুজাইতে লাগিল । 
এ নূতন লেখক সেইরূপ ক্ষুদ্রপ্রাণী বড়২ বাদর 

হন্ুমান্ জান্মুবান্ .গুভৃতির হস্তে প্রাণনাশ হইবার 
সেই প্রকার সম্ভাবনা, কিন্তু বদি অভাব পুরক 

বোধ হয় তবে এঁ মত হস্ত বুলাইয়! জীবিত করি- 

লেই পুনশ্চ বালুক1 সঞ্চয় করিবে তাহা না হইলে 
এই শেষ। 
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যে ভাবিয়া বসন দিয় হৃদয় কোরেছ আ'চ্ছন্ন। 

তরু দেখা যায় যে ধনী, ভূগু মুনির পদ চিন্তন ॥ 
দাশরধী। 

“এদিকে মায়ী ছয়-কৌটা বিশ-কেট% এই বলিয়! মনো- 
হর তাহার দোঁকীনের সামগ্রী সাজাইতেছে ও ক্রেতার 

প্রতি দৃফি রাখিয়া! চিৎকার করিতেছে | বিহার নশগীর- 
বালী মনেশহর দশসের মনিহাারির দেশকীনে যাহ চাঁছ 
তাহাই পাঁওয়1 যায়ঃ খেলান?, সিন্দুর-চুপড়ি ইত্যাদি । 
মনোহরের বয়ন প্রায় ৪২ বৎসর, রুফবর্ণ, অঙ্গ প্রতাজ সুঠাম, 

যেন কষজি গ্রস্তক্ে মির্মিত, দেখিলে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ বোধ 
হয়, মুখী উত্তম) মন্তকে উষ্ণীষ, গাত্রে চাদর, বাঁটীয় সম্মুখে 
দোকান, ভিতরে ছ্ুইটী যর, তাহার পর একটু উঠান, 
মধ্য দিয়! এক গ্রাচীরঃ তাহার পর অন্দর, অন্দরে তিনটী 
গুহ, একটীতে পীকশাঁক হয়, আর একটীতে মঝোহরের 
ব্বহ্কা মাতা শয়ন করেনঃ? তাহার পর মনোহরের ভাগিম 

ধানিধামের শয়ন গুছ | মনোহর়ের এ বদ্ধ মাতা ও ভা" 

শ্বিন। ভিন্ন আর কেছই নাই। 
১ 
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সময়-বসত্ত কাঁল? প্রত্যুষে ছোট ছোট ছেলের" বস্ত্রারত 
হই ই করিযণ, খেলান। দেখিতেছে-_প্রীতঃক্সীন সমাঁধ 
করিয়! পুরাঁঙ্গনাগণ ত্বন্ব ঘৃহাঁভিমুখে প্রত্বাথম করিতেছে 
তারাও খোমটার ভিতর হইতে দেখিভে দেখিতে যাঁই- 
তেছে-_কেহব1 হুএকটী ক্রয় করিতেছে, মনোহর হাস্য 

মুখে সুমি বচনে ক্রেতাগণকে তুষ্ট করিতেছে, অক্রেতাঁ- 
গণকেও লওয়াইতেছে, এমত সময় তিনটা স্ত্রীলোক তাহার 
নয়ন পাথে পাড়িল» অগ্রী পশ্চাৎ অষ্ট জন রক্ষক চলিতেছে 
জলঙ্ষাঁর বস্ত্রাদিতে বোধ হইল তাহার কোঁন বিশ্ি লো- 

কের কুলাক্গন] হইবে । মনোহর দণ্ডায়মান হইয়। কর জোড়ে 
উচ্চৈঃম্বরে কহিল “এ দিকে মায়ী” ইতমধ্যে সত্রীগাণ নিকটে 
আসিয়া! উপস্থিত হইলেন, মনোহর দোকান হইতে নাঁমিয়া 
নমস্কার করিয়ণ দণ্ডারমান হইল, ““ময়ী এ দরখদকে 

আজ ভুলিয়া! যাচ্ছেন, আপনার জন্য একটী হুতন খেল্ন1 
আনিয়াছি একবার দেখে যান 1% 

তিনটা জ্্রীলোৌঁকের মধ্যে একটী বদ্ধ, আঁর ছুইটী যুবতী; 
তাহীর মধ্যে যেটী নীল বর্ণ বন্ত্র পরিধান! তিনি অবগুঞন 
উন্মোচন করিয়। ঈষদ্ হাস্ের সহিত কহিলেন, “কৈ কি 

অশনিরাছ দেখি*--বোধ হইল যেন বাল অকণ কিরণে 

সচ্ছ সরোবরে কমল প্রম্ুটিত হইল-_ভীহণুর সখির প্রাতি 
চব্ছিয়া কহিলেন, “চঞ্চল ইদিকে আয় নখ মনোহর কি 

এনেছে দেখি” চঞ্চল উহার পশ্চাতে অধসিয়ণ দঈীড়াইল | 

মনোহর ত্রস্তে প্ধাঁনি২ বলিয়া ডাঁকিলে ধাঁনিরীম মেনো- 

হারের কখিত অভধশিনা) মামীর আহ্বানে শী বাটার 
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ভিতর ছইডে বাহিরে অসিল, এই কয়েকটী স্ত্রীলোককে 
দেখিয়া! নমক্কার করিল, মনোহর তাহাকে তন কোটী 
বাছির করিয়া আমিতে আশজ্ঞ করিলে ধানিরাম ত্বরায় 

তা॥ বাহির করিয়! তাহার মামার হস্তে প্রদান করিল! 
মনোহর অযর্বে এ কোটাটীকে তাহার চাদর দিয়৭ পুছিয়। 
এ কত্রীলৌকটীর ছন্ডে দিল, কৌঁটাটী অভি উৎক্লুট-- 
চারিদিকে মিনার কার্য্য-স্্রীলেখকচী কেটি! পাইয়া অতি 
প্রীত হইলেন, মনোহর “ণদিদীরাণি কৌটাটী খুলে দেখুন” 
বলে স্ত্রীলোকটী কৌটণটী খুলিয়! দেখিলেন ভিতরে 
আর একটি এ প্রকার কৌটা, সেী খুলিলেন, কতক 
রা টীপ-স্ত্রীলোঁকটী অত্যন্ত হর্য প্রকাশ করিয়া! কছি- 

ন» “কেমন কোরে পেলে” মনোহর কহিল “দিদি আ- 

এ ন যখন অনুমতি করিয়াছেন তখন কি আমর গাকিলি 

খাকিতে পারে, আমি তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে শিয়া অনেক 
অন্বেষণ করিয়! আনিয়াঁছি।” 

স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাস! করিলেন কি দর? “মায়ী অণপনার 
নিকট আর দরকি, আমি আপনার কেন দস ঘা দিবেন 
তাহা আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইব” মনোহর উত্তর দিল | 

“ভাল ফাল্কে এখন দর চঞ্চলার হাতে দিয়া পাঠা- 
ইয়। দিব* বলিয়া! স্ত্রীৌলোকটী ফিরিলেন ও চঞ্চলাঁর বাহু 
টীপির মৃহ্স্বরে কহিলেন, «কেমন পাঁর্ধবেতো দেখো! ভুলে 
থেকন?, আজি যেতে হবে” চঞ্চল “উঃ কি করেন” কলিয়' 
হন্ত ছাঁড়াইয়! লইল, স্ত্রীলোঁকটী হাসিতেং ম্বীয় অব্ুন 
টাঁনিয়" মুখাঁচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত যুখোক্তোলন করিলেন, 
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সম্ফুখে দৃষ্টিপাত হইল, দেখিলেন যে এক জন পুরুষ উহার 
গতি এক দৃষে চাহিয়। রহিয়াছে । অশপাদ মস্তক পর্যান্ত 
বাল।পোবধারভ কিবল মুখের অল্পাংশ দেখা যাইতেছে, 
যে হস্ত দ্বারা দেহুব্যাপী বালাপোঁষ ধুত হইয়াছে সেই 

হুন্তে এক খাঁনি তরবাঁর বোধ হইতেছে? কিন্ত কিবল বোধ 

মাত্র কিছুই দেখ যায় না, সমন্ত শরীর বালাপোৌোষারত | 
এতদ্বষ্টে যুবতী স্ত্রীলোঁকটী বিরক্ত ভাবে শীস্ ঘেমট" 

টানিয়া যাইতে উপক্রম করিলেন, আবার কি ভাশিয়' 
ফিরিলেন, এক দৃষ্টে এ ব্যক্তির প্রতি চাঁস্িয়।? রহিলেন, 
এমন কি ভীহাঁর সঙ্গিনী তাহার অঙ্গে হস্তম্পর্শ করিয়া? 
কহিল, “দিদীঠাকুকণ বেল হোল, কি দেখচেন, আখন্গন 
না তদ্দুফটে উক্ত পুকরুষও কুঞ্চিত হইরণ মস্তকের বালাপোণষ 

অখরও টানিয়] দিলেন, ফিরিয়। গমন করিবার উপক্রম করি- 

লেন, স্্রীলেকঠীরও চমক হইল কি ভাবিয়। ঘাঁড় নাঁড়িলেন, 
“1 কায নাই, কি করিতেছি” বলিয়! আরও ঘোঁমট। টা- 

নিয়? চলিয়) গেলেন । 

পূর্বোক্ত পুরুষ স্ত্রীণণকে গমন করিতে দেখিয়। স্বয়ং 
ফিরিয়। চলিলেন, কিয়দ্দ,র গমন করিয়। ফিরিয়! দেখিলেন 

থে, স্ত্রীগণ অদর্শন হইয়াছেন, পুঅরায় প্রত্যাগীমন করিয়' 

দ্রুত পদ সঞ্চধারণে মনেধহরের দোকান দিয় খুহে প্রবেশ 

করিলেন । 

মনোহর কেও২ বলিয়! পশ্চাৎ২ গৃহে প্রবেশ করিল, 

মনোহুরকে গুহে প্রবেশ করিতে দেখিয়ণউক্ত ব্যক্তি মন্তকের 

বাঁলপোষ উন্মোচন করিয়া দখডাইলেন, মনোহর তাহার 
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মুখ প্রতি দৃর্টিপাত করিয়! আশ্চর্য্য হইল, তাঁড়ীতাঁড়ি দ্ব!র 

কদ্ধ করিল, “দাদ বারু একি, আপনার কি আজও কখন 

জ্ঞান হোল না। দিনের বেলা কেউ ন। কেউ চিনিতে পারিলে 

সর্বনাশ হবে ”_ উক্ত ব্যক্তি “তায় এমত ভয় নাই” বলিক্ষণ 
মনেোহরের শয়ন গৃহে প্রবেশ ক€র"লন, গীত্র হইতে বালা” 
পৌষ মোচন করিয়ণ পালঙ্গে রাখিলেন, পৃষ্ঠ হুইতে চর্ম ও 

হুন্ত হইতে অসি ও মন্তক হইতে উষ্জীষ নাঁমাইয়া রাঁখিলেন, 
মন্তকে ও বদনে হস্ত বুলাইয়। আশলন্য ভাগীত্তে পাক? 

পরিত্যাগ পূর্বক পালনে বলিয়া] শনেশহরকে “কি অংবাদ*। 

জিজ্ঞাসাকরিপলন, মনোহর এতক্ষণ হন্ত যেড় কমিয়) দীড়া- 

ইয়াহিল, অনুমতি পাইয়1! কহিল “রাজকুমার কোন 

স্যোঁণ দেখিতে পাই মন” এ ব্যক্তি কহিলেন, “তথাঁচ যা 

জান তাঁই বল আমি শুনিতে ইচ্ছা! করি” । মনোহর “রাঁজ- 

কুমার তবে একটু অপোক্ষী ক্ষন আঁমি দোৌঁকানে ধাঁনিকে 

বসাইর1 আসি কি জীনি কেউ বদি কি মনে করে? বলিয়া 
নীপ্ বার খুিয়। ধামিকে ভঁকিয়] দোকান দেখিতে কহিয়] 
পুনরায় দ্বার রোধাস্তে ভিতরে আসেল, ছত্ত ফোঁড় করিয়। 

ঈীড়াইল, তদ্থুফে উক্ত ব্যক্তি ঈষৎ ছাঁস্ত করিয়া! কহিলেন, 
“শর হাভ যোড় কেন, এখন' বল দেখি স্ুমতী কেমন 
আছে 1৮ “আজ্ঞ। তিনি বেশ আছেন”--“কোঁখীয় অখছেন 

একবার দেখা হইতে পারে ?1”-আজ্ঞ। পারে”-*কেমন 

করিয়। পারে বল দেখি ? আমার তো! আর বার হইবার 

জে নাই”-_“আড্1” বলিয়া! মনোহর ঘাড় চুল্কীইতে 

লাণিলঃ উঁ 1 করিয়া শেষে কহিল, তিনি এক্ষণে 
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জখন্নীথের বাঁীতে আছেন, আপনি সেখানে গমন করি- 
লেট সাক্ষাৎ ছইবেক 1” উক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্য প্রকাঁশ 
করিয়। কহিলেন “মে কি, জগন্নাথের বাঁটীতে স্মতী ?” 
সনেবহর উত্তর করিল «“আক্ঞা পাঁগুবজীতে আর রাঁলীতে 

তীহাকে কামরূপের সহিত বিবাহ দিবেন স্ফির করিয়া 
ছিলেন, দিদী রাণী কি রকমে টের পাঁইয়। রাত্রে জগন্নাথের 
বাঠীতে পলাইয়া৷ আঁনিয়াছিলেন সেই অবধি সেই খানে 
লুকাইয়। আছেন, আমি অখর জগন্নাথ ভিন্ন আর কেহই 

জীনে ন11৮ “তবে সেক্ক খানে যাইতে পাঁরিলে তে। সর্ব 

পেক্ষা1উত্তম হয় 1৮*অআশজ্ঞা আর ধানি লক্ষি ছশড়ীও আছে, 
ছেলেমান্ুষ কি জানি যপি বলে ফেলে তে সর্বনাঁশ হইবে” 

ইত্যাদি প্রকার কথোপকথনান্তে উক্ত পুকষ “ভবে তাই 

ভাল” বলিয়। পুনর্ধার অস্ত্র শস্্র তুলির। লইলেনঃমনোছর ৪ 

তাহার চর্ম অদি লইল, দ্বার উদখাটন করিয্প চতুষ্পা্থে 
দেখিল ও আসিতে বলিয়া অগ্রসর হইল । 

ধাঁনিরাঁম উক্ত ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়ছিল 

তার মাতুল দ্বার কদ্ধ করিয়। তাহাকে দোকান দেখিতে 

বলিলে, ব্যাপার কি, আর ব্যক্তিটাই কে, জ্ঞাত হইবার 

নিমিত্ত অত্যন্ত লালস? জন্মিল, উভয়ের কথাবার্। অস্প্ট 
আগতি-গৌচর হইতেছে কর্ণপাত করিল বুছ্িতে পারিল নণ 
অত্স্ত লোলুপ হুইল, দ্বার উদঘ1টন করিয়! তাহার 

মাতুল বাঁছির হুইল, উক্ত ব্যক্তিও মুখাচ্ছাঁদন করিয়া 
পশ্চাৎ গমন করেন, আর সময় নাই জানিতে হয় তো 

এই সময় এই ভাবিয়া! পদে পদ লিগু করিল, উত্ত ব্যক্তি 
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হেঁিচট খাইলেন এ অবকাঁশে ধানিরাঁম তাহার -বাঁলা- 
পৌষ খুলিয়া মুখ দেখিল+ চমকাইয়! বসন ছাড়িয়া দিল, 
উক্ত ব্যক্তি সামলাইয়1 মনোহরের অনুবর্ভী হইলেন, ধাঁনি- 
রাঁম পুনর্ধ্বার দেকাঁনে বলিয়ামনে মনে করিল-লালমাধব| 

নটবর কেগে সে সথি,-- 

অমল কমল কালঃ বরণ উজ্জ্বল 

কিব) নিশ্দি ঈন্দীবর আখি লখবণ্য নির্মল | 

মুখে মধুর২ বাঁণি, আস্তে যেতে পথে শুনি, 

চাইলে ফিরে, নয়ান ঠেরেঃ হাসে মুচকি ॥ 
রাশু নরমিংছ| 

লালমধব প্রসাদ কে ?--মঘধাঁধিপতি মহারাজ1 কর্ণ 

দেহারিয় দেবের অধীনে অনেক কর প্রদায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রখজ্য ছিল, তার মধ্যে বিহার এক প্রধান নগরী, রাজ 

শুক্র সেন তাহার অধিপতি হিলেন | রাজ। শীম্ত দন্ত 

প্ররুতিঃ পুজা! আস্লিক দেব ও ত্রাঙ্ষণ লেবাঁয় সর্ধদ1 রত, 
রাঁজকার্ধয প্রজাঁপালনের সময় পাঁইতেন না, সুতরাং রাঁজ- 
কর্্মচারীগণ দ্বার! ঞ সকল নির্বাহ হইত ; প্রত্যহ ব্রাঙ্ষণ 
পদ পুজা না করিয়া! জলগ্রহ্ছণ করিতেন ন1) এ নগরীর 
দক্ষিণ দিকে অবলোকিতেম্বর শিবের এক মন্দির ছিল, 

মন্দিরের দ্বার নগরের ভিতর ও তাহার সংলিগু পরিচীরক- 
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দিগের ও পাশুবজীর খাকিবার গুহণদি অর্থাৎ পুরীর দ্বার 

ও প্রাচীর নগর প্রাচীরের বহির্তীগে ছিল | 

এ শিবের প্রধান পীগুর নাম চতরজী পা, লোক 
কছিত ভিনি অতিশয় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত প্রভ্যেক কথা শোক 

আওড়াঁতেন ও প্রত্যেক বিযার় শাদ্বীয় উপমা দিয়া কম? 

কহ হইত-বিশেষতঃ ম্ত্রীগণেব সহিত কখাবাত্রা কহিতে 

হইলে এত সংক্কত গ্রয়োধ করিতভিল যে তাহারা! সংক্কতে 

বুযুৎ্পর্তি দেখিয়া তক হইয়া থবকিভ। 

পাগুজ”র মুখে সর্বদ] হানি, বচন স্মিট ও গম্টীর, 
বয়স প্রায় ৪০ বসরঃ উজ্ভল তৌরবর্ণ, মুখখানি গোল, 
ইবটী কিঞি বড, আঁয়ত লেন ও তীহীতে ঈবহ কড্জল 
রেখা, স্লাকীর, এমজু কি হোঁটি ছোট ফেচ্ছক ছে [ডান 

গঁণেশজী পাঞ্ডা বলির! ডাকিত কিন ভাহাঁদের ভক্তির 

লেশনাত্র ছিল না| জ্্রীগণেরা ভীহীকে আয় কা 

মত সুন্দর ও কেহং ভীহাঁকে তেন স্ব মহাদেব বজিত, 

কিন্ত আমর! এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যে তাহার মহা 

দেবের আর কিছু খাকুক বা! না থাকুক, অনফিম খেকো? 

পেটুটী ছিল ভাহার কোন সন্দেহ নাই | 
প্রত্যহ প্রত্যুষে পীগুজী ভদ্ঘের ফোঁটা? করিয়া মন্দিরে 

বমসিভেন, কাহছাঁকে ফুলকাহাকে বিল্বপত্র» কাহুণীকে চরণামৃত 

দিতেন ও কাহাকে শুদ্ধ “অবলোকিতেশ্বর ভাল রাখুন? 

বলয় তুষ্ট করিতেন । অস্প বয়স্ক স্ত্রীগণ হইলে মম্ডকে 
হস্ত বুলাইয়। আঁশীর্র্বাদ করিতেন । প্রাত্যহিক ভোগ সমাপ 

হইলে কিঞ্চিৎ ভোগ লইয়? রাজবাদীতে গমন করিতেন 
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পরিচারিকাঁর দ্বার] অন্দরে প্রেরণ ক'রয় রাজবাটীর বিগ্রুঁ 
হের পুজণ সমাধীনান্তর রাজ সভায় আশীর্বাদ করিতে 
যাইতেন | 

রাজার পুরোহিত এজন্য অভান্ত ভক্তি ও সম্মানে কাল 

কাটাইতেন, কোন ধর্ম কর্ম কিম্বা রাঁজকার্য্য উদ্থাপন 

হুইলে এক জন গ্রীন পরাধমশ্দীয়ী ছিলেন | 
বাজার এক পুত্র ও এক কন্তা গ্ুজ্রির নাম মাধব প্রসাদ 

কন্যার নাম স্ঘমতী। পুতন্রর বয়স প্রীন্তী হইলে পণ্ডিত রামজী 

শ্বারীর নিকট লিষ্ভাধ্যয়ল করিতেন, রামজী স্বাধী'র সর্ব 

শাক্ছেতে, বিশেষতঃ হায়শাস্্রে বিলক্ষণ বুযুৎপন্তিছিল, এমত 

কি পাগুাজী বয়েক বার পরাস্থ হুইয়1 মনে মনে ভীহার 
উপর অত্যান্ত আক্রোশ জন্ষি়? ছিল, কিন্তু ভয় বশঃ কোন 
কখ। বক্িক খধলিতে সক্ষম হুইতেন না; লুকীইয়শ লৌলের 

নিকট নৈয়ইক নাশক বলিক়) গ্লীলী করিতেন। ঘদিচ রাজ 
পীগুঁজীকে অত্যন্ত ভাল বাঁসিতেন, যাছ|ই পরামর্শ দিতেন 

তাহাই করিতেন, গুকর মত মান্য করিতেন, তথণচ পাগুজী 

রাঁমজী স্বামীর নিকট রখজপুভ্রের পাঠ নিবারণ করিতে পা 

বেন নাই। পশ্ডিভজী পীঁশ্ডাজীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতেন, 
স্যোশী পাঁইলেই ভাউর ভাঙ্গিতেন, ছার ও সেই প্রকার 

হইয়া] উঠিল পাগাজ'র লাঁলমাথব প্রসাদের নিকট ক্রমশঃ 
গ্জেবক পড়া ভাঁর হইয়উঠিল, ফোঁচাকে ছেঁড়া] অয় ব্বাকরণ 

জিজ্ঞাস? করে,ছুএকটা গ্যাঁয়ের ফাঁকি করে__স্চতুর পাগুুজী 
ক্রমে সার ক্পোকের উচল্রখও করা বন্ধ করিলেন? কিন্ত মান২ 

অতান্ত নিরস্তু রাজার ছেলে আবার লেখা পড়া শেখে, 



১৪ এতিহাসিকশ্নবন্যাস | 

বড়ু অস্তায় | এক দিবম, মাঁধবের যখন প্রায় ১৮ অঙ্টীদশ 

বৎমর বয়েন হইবে, ভিনি উহার পিতার বমিবাঁর গুঙের 

নিকট বলিয়। আছেন এমত সময়ে ভীহার পিভার সহিত 
পাণডজী কি কথাবার্তী কহিতেছিলেন তীহার কর্ণ" 

গৌঁচর হইল, পীগুশজী কছিতেছিলেন “এক চক্ষু চচ্চু 
নছেঃ এক হস্ত হস্ত নহে, এক প্র পুজ্র নছেঃ আহার উপর 

বিশ্বীস নাই” রাঁজ।উত্তর করিদেন আপুনি যাহ বলিতে 

ছেন তাহ) সত্য বটে” তাহার পর যাহ] বজিলেন তাহা 
মধবের কর্ণগোচর হুইল না, প&জী উত্তর করিলেন টি 
মায়ীর তে সক্ষট লী হয়ছে ভাঙতে তীর আর সন্ত 

হইবার সন্তভাঁবনা নাই, এ পীড়া ছুই [ত প্রাণে১ রক্ষা) পাই 

লেই আঁমখদের পক্ষে যাক? তাহার পর উভতয়র কাপ 

কখন এত মুছুন্যরে হইতে লংখিল নে মাধবের লোধগম্য 

হুইল নণ) শেষে তাহার পিতা! কহিলেনঃ «আপনি জামার 

ক বলিলে গুক, পুল্রাছিত বলিলে পুরে ।হিতঃ আপনি যদি 

এমত পিবেচন। করেন ভীহ। হইলে আমার করণ কর্তব্য তবে 

থে পধ্যন্ত এক না মমাধা হয় নে পধ্যস্ত এ কথ] অতি 

গৌপনে রাখিতে হইবে” ক্রমশঃ স্বর এত মৃদ্র হুইল যে 

মাধব আর কিছু শুনিতে পাঁইলেন ন1 কিবল পীশুজী 
“আজ্ঞা! কন্তা স্থির আছে” এই কখা বলিলেন” শ্রবণ 
গৌচর হইল | 

মাধব এত অজ্ঞান হইয়] শ্রবণ করিতে ছিলেন যে, উভ্ভ- 

য়ের কথ সাঙ্গ হুইয়। পাগুজী বাছিরে 'আনয়া তীহা1কে 
এন্সশ্রমনে অনণ করিতে দেখিয়া চমকাইয়া পাঁড়াইলেনঃ 



অঙ্ক খণ্ড । ১৯ 

মাধব অগ্রতিভ হুইয়! দণড়াইলেন, পাগুজী স্চতুর 
সহজে অপ্রতিভ হন না» মাঁধবকে অন্তরে লইয়1 জিজ্ঞাস 
করিন্লন “ভায়র কি শ্রবণ কর) ছইতেছিল” মাধব তীহাঁর 

প্রতি এক দৃষ্টে চাহি? কছিলেন মহাশয় কাহার বিবাহের 

সম্বন্ধ করি“তছিলেন* পাশাজী মাধবের ভাব 'বুঝিবার 

জন্গ ক্ষণেক মুখীবলোকন করিয় ঈবৎ হান্য করিয়। কহি- 
লেন “কেন ভাই যাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে তাহার 

সম্বন্ধ করিতেছি, মনে করনা কেন ভোমারি ?+ বয়েসের 
স্পর্ধা, বশত বিবাছির কথায় মাধিবের মনে২ এক প্রকার 

সখনন্দ জন্মিল, আবার লজ্জখ বেখধ হইল মন্তক নত করিয় 

মু মন্দ হাঁনিেন, হান্য দেখিক্স] পাওাজীর সচিন্তিত বদন 

প্রকল্প হুইল, «কেমন ভাই কানেদী কেমন দেখতে শুনিবে ? 
পরম? সুন্দরী যেন লক্গনী মূর্তিমতী+ নাম শুনিবে, রাজ 
গ্রহের মহু'পতি মহাপালের কন্তা জ্লীমতী জগৎমোহ্িন্দী 

£*প৯৮ বলিয়া পাগ্ডাজী প্রস্থধন করিলেন | মাধবলাল 

৮াসিয়। পাগুাজীর প্রতি দৃর্টিপাত করিলেন, পাণুণজীর 
পরত হুখন্ত দেখিয়া মনে সন্দেহ হইল্ঃ শুভ সংবাদের 

ঝুটণও ভাঁল হিসাবে এক প্রকার াহ্লাদ হুইল | 
কএক দিবস পরে এক দিবস সন্ধণার সময় তাঁহার 

পণ্ডিতের নিকট পঞ্চ সার্দ করতঃ বাঁটী প্রত্যাবর্তন করিয়' 

দেখিলেন যে বহির্বাটাতে প্রায় কেহই নাই ছুই, এক জন 
বাহার রহিয়াছে তাহাঁদের তাহার পিতা কোখায় 

লিজ্ঞাস। করাঁতে উ' ভা মাঁথ] টুল্কাঁইর1 “আজ্ঞা বুঝি রাঁজা 
লোক জন লইয় বেড়াইতে গেছেন” বোলে পাশ কাত 



২ এতিহাপিক-্নবন্যাস। 

টাইতে লাগিল, তাহার মনে বড় জন্দেহ জন্মিল, অন্দরে 

উহার মাতার নিকট গেলেন, তাহার মাতা গীড়িতা 
শষ্যায় শয়ন করিয়। ক্রন্দন করিতেছেন, তাহার ভখিনী 

বাঁস্পপূর্ণ লোচচুন নিকটে বনিয়। গীত্রে হস্ত বুলাইতেছেনঃ 
সহচরীগণ আন বদনে শুশ্রযা করিতেছে দেখিয়। তাহার মন 

অত্যন্ত ব্যাকুল হুইল, নিকটে আসিরণ রাঁজ্জীকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না, বরং আরগু ক্রন্দন 

বদ্দি পাইল, তাহার ভন্গানীকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞানখ করিলেন, 

সে ক্রন্দন করিতে২ অস্পষ্ট বচনে বলিল থে শাহাঁর' পিতা 

আবার বিবাঁছ করাত শিয়াছেন। 

মাধবলাল শ্রবণ করিয়। স্তব্ধ হুইয় রহিলেন, তাহার 

পিতার সছিত পাগুাজীর কথোপকথন স্মরণ হইল, ক্ষণেক 

গ্াড়ইয়) বছির্বাটীমতি আদিয়। পুনরাস রাঁমজী আ্বামীর 

নিকট গমন করিয়। সমস্ত হুভান্ত কছিলেন। 

রামজী আ্রীমী শুনিয়ণ কহিলেন “বাবা সংসারে নকলি 

সহিতে হয়ঃ কি করিবে, কোঁন উপায় নাই- একর আমা 

দের দেশীচর বহিভূতি কণ্ম হয় নাই, প্রায় সকল রাঁজী- 
রাই এই রূপ প্রকার করিয়। আজিতেছেন, ভবে ইহছণর জন্য 

ছেশমার পিতাকে কোন দৌঁষ দেওয়া যয নখ, কিন্তু কর্খট 
ভাল নহেশবাঁব তুমি যেন ইহার নিমিত্ত কোন বিস- 

প্বীদ কৌর নী? আর মাততাকেও বুঝাইয়। বলিয়ো যেন তিথি 

হচ্ছ জন্ত কোন বিশম্বাদ না করেন, আর পাঁগুণর 

বিষয় যাছ। বলিলে ভাহ্াঁতে, যে তাহার অভ্ভিসান্ধষি বড় 

ভালি এমত বোধ হয় না, আর তাহার ব্যাপার যাঙা। 



অর খণ্ড। ১৩ 

আমি জ্ঞাত আছি তাহ1 শ্রবণ করিলে তুমি অদ্ভুত জ্ঞান 
করিবে” বলিয়া মাধবের কর্ণেং কি কহিলেন, নিতে মাথ- 
বের চক্ষু আরও বিস্তীর্ণ হইল “বলেন কি” বলিয়? পণ্ডিতের 
প্রতি চীহিলেন, স্বামী উত্তর করিলেন “বাবা আমি এসকল 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এ যে পুত্র কামনায় অবলোকিতেশ্বরের 
মন্দিরে রাত্রে হত্যণ দিলে পুত্র জন্মে তার কারণ এই-_ 

দেখ বাবা কাহাীকে এ কথা বলো নাঃ যেন কোন প্রকারে 

বাক্ত হয় না, তোমার সময় হুইলে ইহার প্রতিকার করিও 
কিন্ত এক্ষণে পাঁগুাশজ'র সহিত কোন বিসম্বাদ করিও না, 
গশপের ফল আশপ্পণন ফলিবে 1” এই সবল পরামর্শ দিয়? 
স্বামী মাধসলখলকে বিদায় করিলেন; সেই দিবস অবধি 
মাধনের স্বভাব পরিবর্তন হইল, তাহার সদত সহণস্য আমা 

রহ্শ্যাীন হইল; বাল্াাবধি তিনি হসকুড়ে হুরস্ত বা- 
লক ছিলেন, মল-যুদ্ধঃ অস্স্-বিষ্ঠা। ও অশ্ব-বিষ্ভায় বিশেষ 

সন্ভোব পাইতেন, এমন কি প্রাচীন লেকের মন্তক নাড়িয়া 

কছ্ছিত» “জার অব ভাল তবে একটু ঠা! হইলে 

হয়|” 

মাধব নাগরীগণের বিশেবপ্রিয়পাত্রছিলেন। যদিওসময়ে 
নময়ে কক্ষস্থ জল কলস ভাঙ্সিতেনঃ তথাচ তীহীর? তাহার 

"লৌকিক সুন্দর অন্যের হাসি গমিষট বচনে মোহিত ছিল। 
কোন হুতন তাঁমাসা, বাদ্য, সঙ্গীত কিম্বা ভোজের বাজী 
নগরে আপিলেই তিনি নিজ বায়ে সকলকে দেখা ইতেন, 

দীন দরিদ্রের সর্ধদ। দুঃখ মোচন করিতেন, কখন বীল- 

ফ্বভীবথ বসতঃ যদি কাহার ক্ষতি করিতেন; তাঁহাকে ভীহ্কা 
ন্ 



১৪ এতিহাসিক-নবন্যাস। 

দ্বিওণ দিয়? সম্ভষ্ট করিতেন, গীড়াঁর সংবাদ পাইলে আপনি 
ইয়া! তাহার তত্বীবধারণ ক রতেন। যেমন শ্রীত্মকালে 

গন্ধ্যবটার সময় শীতল মন্দ বসু হটাৎ দক্ষিণে মেঘ উঠিলে 
একবারে নিম্তন্ধ হয় মাধবের, স্বভাবও লেই বূপ হুইল | 
স্টভীবজ্ঞ পাগুাজী ছেখিয়। বুঝিতে পারিলেন, যখন মুখে 
হাশ্যি নহিঃস্থির ও গীস্তীর ভাবনায়ুক্ত মুখমণ্ডল, কেবল পাঠে 

মন, অণর কোন দিকে দুটি নাই, তখন কেরল ভীহারদিকে 

দ্ুক্টি আছে গ্জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বাদ””-_- 

কিন্ত নৌক। আপুছ । 1 * 
মাধবের মাত। অতান্ত পীড়িত ছিলেন, তাঁহার উপর 

এই মনস্যাপ ও উৎকঞ্ঠায় পাড়া আ্রমশঃ বদ্ধি হই.ত লাগিল, 
আঙখ দক মধে)ই তাহ)?র মৃতু হইল? মরণ কালে মাধবকে 

অনেক হঝাইয়) তাহার বিমীতাঁর হাস্তে সমর্পণ করিয়। 

গেলেন। 

কিছু দিন পরেই তাহার বিমীভীর সহিত অমিল হইতে 

লখগিল-_তজ দ্প্ধ নাই _কাীল-পেঁড়ী নীই-শেষে জল খা- 

বশর নাই তাখধি হইল, মাধব অবপনার জন্ক কোন ভীবন! 

করিতেন নর, কিন্ত তাহার ছোট ভঙ্গিনী স্গমতীর উপর 

গীড়ন শীহার সহ ছইভ না--এক দিন নুতন রাজ্ৰীর সহিত 

ভ্ুএক কথ? হইল এবৎ রাজ্জী অভিমাঁনে আহুধর ত্যাগ করি- 
লেন, রাজা মীধবকে অনেক তিরস্কীর করিয়। রাঁজ্বীকে 

শাম্ত করিলেন |. 

এই লময্জে মাধবের পরম হছিতৈবী রামজী স্বামীর 

মৃত্যু হইল» ভাহাঁতে যে একটা স্ুপরামর্শ দেয় এমন কেছ 

দ্ 

হা$ 
। | 



অন্তথও্ড। টা 

্লহিল ন1| হতম দিরীর রাগ- কাহার মাথার উপর যা 
যে একট কখ কহে -এক্বাঁর২ বটী ত্াাগ করিয়া অন্য ত্ 
গশকিবাঁর ইস্ছা হই, কিন্তু তীহখর ভখিনীর নিমিন্ত প্রীরি- 

তেন নর তিনি যত দিন আছেন তত দিন কাহ।র কিছু 

বলিবার সাধ্য হইবে না। মনোহর তাক্কীকে বাঁল্যাবপ্ধি 

ক্রোশুড় করিয়া মানত করিয়াছে কেবল মায়। বশভিঃ 

উহকে ছাড়িল নাস্ুখে ছুঃতখ লীডায় তাহার লেবায় 

বিশ বৎসর আঁছেন-তহার ক্ূপাঁয় যৎকিপ্িৎ পুজিও 

জমিয়াছে-ঘদি ভাড়াইয়1 দেয় খাঁবীর ভবন নাই | কিন্ত 

€স ভৃত্য জুপরামর্শ কি দিবে। 
এক দিবস কোষাধ্যপক্ষর নিকট নিজ ব্যয়ের নিশিন্ত 

কিঝ্িৎ মুদ্রা প্রীর্থন! করত ভিনি অত্যন্ত ছুঃখ প্রকাশ 

করিয়া কহিলেন “কুমার আমি ভৃত্য আমাকে মহারণজ 

ঘেমন আজ্ঞা করিপবন সেই মত করিতে হইবেকঃ রাজ 
বারণ হইয়াছে, রাজ অনুমতি হইলে এক্ষাণেই দিতে 
পারি |” 

মাধবের এতচ্ছথ বণে অতান্ত ক্ষে'ভ জন্মল, পিতার সমীপে 

গমন করিয়া কারণ জিজ্ঞাস)? করিলেন রাজা! কোন কাঁরণ 

নণ বলিয়া কেবল অত্ন্ত ভৎ্সনা ও তিরন্ছখর করিয়ণ কহি- 

লেন, *ভোঁমার .স্বভীব অতান্ত মন্দ হইয়াঁছে' ভাল চ*হ 

তো! পরিবর্তন কর” তীহা না হইলে কারাকদ্ধ করিয়া 

রাখিব 1” | 
ইচ্ছার ছুই দিবস পার সঙ্গযার পর মাধব মুন 'হরক, 

সদভিব্যাহরে জইগা অবালাকিতেশ্বরর মন্দ্ছির উপন্তি 



এতিহামিক-ননন্যাঁস । 

হইলেন, সেই স্থলে শ্রবণ করিলেন যে রাজী পুক্র কামনায় 
অবলোকিতেশ্বরের নিকট হুতাণ দিয়াছেন, অনেক সহচর ও 
নহচরী মন্দির পুরিয়1 রহিয়াছে | - 

মাধব শিব দর্শনীস্তে বাহিরে অপির! মমেশহরকে 
সেই স্থলে কিয়ৎক্ষণ তহখর নিমিত্ত অপেক্ষণ কত্পিতে বলিয় 
চলিয়া গেলেন । 

মনোহর দাঁড়াইয়া! অধ্ছে, প্রায় এক প্রহর গত হইল 
মাধব আর প্রত্যাগমন করেন নাঃ এমত সময়ে মন্দিরের 
ভিতর এক মহ] গোল উঠিল, ধর২ মার২ শব্দ হইতে লাগিল! 
মনেশছর অশশ্চর্য্য হুইয়] মন্দির দ্বারাভিমুখে গমন করিল, 
দ্বারে একটী প্রদীপ জ্লিতেছিল, দেখিতে পাইল নে, 
হুই জন ব্যক্তি মল্প যুদ্ধ করিতেছে। প্রদীপের আ'- 
লোক উভয়ের উপর পড়িয়ছে উহার মধ্যে এক জন্ 
“কেও রাজ! বাবু” বলিয় ছাড়িয়]? দিল, পুত্তলির মতন 
ই| করে দাঁড়াইয়া রহিল, রাঁজণ বাবু বে করে চম্পট 
মারিলেন | 

অনেক লোক মন্দিরের দ্বারে অশসিয় উপস্থিত ছইলঃ 
মনোহর সবিশেষ জ্ঞাত হইবার জন্য মন্দিরের ভিতর 
প্রবেশ করিল, শিয়া দেখে যে, ঘে গ্রহে সকল জ্ীলোঁক 
রাত্রে হত্যা দেয় সেই গুছে এক জন পুজারি ব্রাঙ্গণের 
মস্তক ছিন্ন হুইয়1! পড়ির! ব্বহিয়ঁছে, পীগুশজীর ছুই জনে 
বস্্ দ্বারা মন্ডক হইতে রক্ত পু*ছাইভেছে, তিনি «খুন 
কোরেছে! বাবা খুন কৌরেছে ত্র্ম হত্যণ হোঁয়েছ* বৌলে 
চিৎকার করিতেছেন | জঅকলেই লালমাধব প্রসাদের ন:ম 



কাণা ঘোৌষা করিতেছে- সকলেই রাজার লোক তাহাঁর 

মুখ দেখিলেই চিনিতে পারিবে, যুখে- কাপড় দিয়! সত্বরে 
সরিয়। পড়িয়া! মনোহর রাঁজ বাঁটীতে আনিল, মাধবের 
গুছে ণিয়। দেখে মাধব রহিয়াছেন,ঃ জিজ্ঞাস! করিল 

“দাদ বাবু কিসর্ধঘাশ করে এমছেন, আপনার হাতেতো! 

তরবাল ছিল ন1 মাথা কীটিলে কি কোরে ?% মাধব আশ্চর্য্য 

প্রকাশ করিয়। কহিলেন “সে কি, কাহার মাখাক।ট।গোক্ছে? 
আমিতো! কাহার . মাঁথ। কাঁটিনি* মনোহরের সন্দেহ ভঞ্জন, 
হইল নাঃ পুম্রাঁয় কছিল “সে যা হেোগ্ এখন রাজা 

শুনিলে কি বলিবেনঃ এমল কাধ্য করিতে হয় £ ব্রহ্ম হত্য+ 

পাগুণর মাথা! ভাঙ্গ। তোমার বিমাতা1 আবার আজ 

মন্দিরে হতভা|। দিতেছেন, আঁমারতে। মাথা গেছে এখন 

আপনার জন্ত ভীবনা” মাধব ক্ষণেক শুব্ধ খাঁকিয়। কহি- 

লেন “মনোহর তেখমাকেতে। কেহই দোখে নাই হোমাঁব 

বন] কি, আর আমি তো। তৌমাঁর নাঁম কৌবর্ব ন। তাবে 
আর কি? এক্ষণে তুমি, গৃহে যও কাল যা ছুব*র হবে” 
বলিয়। স্বয়ং শয়নাগীণরে থেলেন। 

শয়নাগারে শিয়। দেখেন যে তীহণর ভঙ্গিনী বসিয়া 
আছেনঃ তীহাকে দেখিয়া কছিল দাঁদ। *আপনি প্রীয় 

অনেক রেতে আসেন সকলে আপনার নাঁমে বাবার কাছে 

কত কি লাগীয়, আপনি অর রশত্রে কোথাও যাবেন ন11” 

ষাঁধব ভীহার মস্তক হস্ত দ্বার! নাড়িয়। আদর করিয়া 

কছিলেন «“মতী আজ থেকে আর হবে না এখন অনেক রাত 

হোয়েছে শয়ন করথো অস্থখ করিবে 1? 



রঃ এতিহাসিক-নন্যাস। 

ভধিনীকে বিদায় করিয় মাধব শয়ন করিকুলন, নি রা 
হইল না, ক্ষণেক পরে ভীাহাঁর বিমাতার বাটি প্রত্াগমন 

কোলণহুল তীঁহার শ্রবণ গোঁচর হইল, ক্রমে. রাত্র ভাত 
হুইল | . 

রাজ পাত্র মিত্র বেষ্টিত হইয়1 বার দিয়! বসালেন, 

সকলেই' রাত্রের ব্যাপার এক প্রকার জাত ছিলেন, কিন্তু 

রাজাকে রাঁজ্জী কি বলিয়ধছিলেন তাহ কেছই জ্ঞাত নহেন | 

রাজ! মাধবকে রাজ সভাগব আসিাত অনুমতি করিলেন । 

মাধব রাজ সমক্ষে প্রণাম করিয়া দীড়াইলে পর, রাজ সমস্ত 

সভাস্থ লোককে সন্বোধন করিয়) কহিলেন, “যে পুন্ত্র অধরা" 

চারী, নীচ প্রর্রতত, ব্রহ্ম হত্যাকারী, শুক হত্যাকাঁর*,। যে না 

শ্ভিক, এমন পুভ্্রকে কি কর] উচিত।” কেহই কোন 

উত্তর দিলেন ন1 মাধ€বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। জিজ্ঞাস+ 

করিলেন । 

মীধব হাত বেড় করিয়। উত্তর করিঃলন *মহ্বারীজ ! 

যদি এই সকল কটুক্তি আমার প্রতি প্রয়োশ করণ হইয়" 

হাঁকে, তাহ? হইলে এই অবধি বলিতে পারি যে. যে নকল 

লোক আপনাকে এই সকল কথা বলিয়াছে তাহার" স্বীয় 

অভিসন্ি সাধন জন্ত আমার অপবাদ দিয়াছেঃ আমি 

সর্বসাধারণৈর নিকট কহিতেছি যে, তাহার মিথ্যাবাদী |, 

রাজ] কহিলেন “তবে কি আমার পুরোহিত, পাত্র মিত্র, 

ভৌমার বিমাত1 ও সমস্ত ব্রাক্ষণ মণ্ডলী মিথ্যা! কথ? কহি- 
তেছেন।" ূ 

ক্রমশঃ মীধবের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, উত্তর কৰি- 



ঙ্ত খণ্ড । 

লেন, “আজ্ঞা ই1 ভাহারা যদি এমন কথ বলেন উহার" 

নিঃসন্দেহ আপনাকে প্রবঞ্চন। করিয়াছেন, আর বিমাভা 

যদ্দি বলিয়া খাঁকেন, তাহা ধর্তব্য নছ্ে, করণ তিনি বি-- 
মাত, সপত্বী পুত্রকে কেহ কখন ভাঁল বলে ন1- মহারাজ ! 

তাহার কথা শুনিয়া আমাকে এ অপমান কর যুক্তিমিদ্ধ 

উচিত হয় নাঁই1” 

রাজ] এতক্ষণ রাগী স্বরণ করিয়াছিলেন, বাহিক কিছুই 

প্রকীশ করেন নাই, মাধবের শেব কথায় এক প্রকার স্ৈণ্য 

খল হুইল, জস্মিবৎ, জ্বলিয়। উঠিলেন, গজ্জন করিয়| কছি- 

লেন «কি বললে আমি স্ত্রীর বশভাঁপন্ন হুইয় তোমাকে 
এই নকল বলিতেছি | অছিতাঁচাঁরী, পাৰণ্ড, পাঁমর, ভে- 

মাকে অগ্ভাবধি ত্যাগ করিলীম, ভুমি আমর রাজো কখন 

আর মুখ দেখীইও না, আমি আমার রাজ্য কুকুরকে দিয়" 
বাইব তখীচ তোমীকে দিব না” পরে মেনাপতির প্রভি 

চাহিয়া বলিলেন “কে আছে একে আধার রাজা হই 

বহ্িদ্ধত করিয়া দেহু* আর জিনি ওকে সাহাবা কিন্ব 

হুর পিবেন আমি তাহার মন্তক লইব।% সকলেই ত্রস্ত 

হুইল | কিন্ত মাধবের রগ আরও বৃদ্ধি হইয়া? উঠিল, উচ্চৈই- 

স্বরে কছিলেন, “মহাণরীজ ! আমার যা হছবঁর তাহলে) 

কিন্তু আগনি পিতা আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত কহিতেছি 

যদি মঙ্গল বাঞ্ঠ! করেন তবে অমন স্ত্রীকে হেঁটোয় কাটা 
উপরে কাট। দিয় পুটতিয়। , ফেলুন, পাঁগুাঁর মস্তক হুগুডন 
করিয়া উল্ট1 গাধায় চড়াইয়! দেশাস্তর করিয়। দিন। এ 

ছজনে তোমার সর্বনাশ করিবে |” 

তি 

7 
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স্ব 

. “কি কোর্ধে কুলাঙ্গার ?”. বলিয়া লম্ফ দিয়! তরবাল 

কোষ হইতে নির্ণত করিয়া রাজা মাধবের প্রতি ধাবমান 

হইলেন | সভান্থ লোকেরা ই] ই1 করিয়। রাজাকে ধরিল, 
মাধবকে জোর করিয়4 বাছিরে লইল, অনেক কষ্টে রঁজাঁকে 

শাম্ত করিল | 

সেই দিবস জন্ধ্যার সময়ে মাধবের ভগিনী স্মতী 

স্বীয় গৃহে বসিয়া! তাহার সমবয়স্কা চতুর্দশ বর্ধীয়। 

একটী অনুঢ়া বালিকার স্থিত কথ বার্ত। কহিভেছেন, 

ও এক একবার অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুচিতেছেন, 

সঙ্গিনীর নাম জণৎমোহিনী_তিনি রাঁজগুছ নগরীর 

রাজখ মহীপাল দেবের র্যা, বেহারে তাহার মাতুলণলর+ 
উভয় নর্গরের রাজার পরম্পর অত্যন্ত সম্সীত সিল, 
পরস্পরের আন যাঁওয়। ছিল, স্দতরাং জগীৎমোহছিনী 

বেছাঁর নগরে আপিলে রাঁজ্ী অত্যন্ত সমাদর ও যত্ব সহ- 
কারে বাজ বাঁীতে আনয়ন করিতেন | মেয়েটী পরমা। 

সুন্দরী, কুলে মানে জমৃতুল্য, রাঁজ্জী মাথবের ঈছিত বিবাঁছের 
স্থির করিয়াছিলেন, বে বেধ বলিয়! ডাঁকিতেন, মোহিনী 
যখন মাতুলীলয়ে আগমন করিতেন অধিকাংশ সময় রাজ- 

বাঁটাতেই কাটাইতেন, মাধবের সঙ্গে সর্বদাই সাক্ষাৎ ছইত 
লোঁর জন থাকিলে খালি ঘোঁম্ট] দিয়া হাসিতে হাসিতে 
অন্য ঘরে পলাইতেন, কিন্তু একল। দেখ? হইলে পরস্পর 

হাস্য -রহুস্য চলিত | রাঁজবাটীস্থ সমস্ত লোৌকেই রাঁজখধু 
স্বরূপ জ্ঞীন করিত, তদ্দরপ ব্যবহারও করিত | মাধব বাবুকে 

অন্দরে অ:টিতে দেখিলে সকলে মোৌহিনীকে একল! রাখিয়ণ 

এতিহাঁদিক-মবন্যাঁস | 
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অগ্কা গুছে যাইত “চোর চায় ভাঁঙ্গ] বেড!” মাধব এমন 

শষেশগ প।ইলে কখনই ছাঁড়িতেন ন", ক্রমে পরস্পরের 

স্বামী স্ত্রী ভাব হইয়াছিল, অত্যন্ত প্রণয় জন্বিয়াছিল, 
রাজ্ঞীর হটাৎ মৃত্যুর নিমিত্ত বিবাহ হয় নাই, তাছ1 ন" 
হইল এভদিনে হইত, রাজ্জীর তাসীদের বিবাহ দেখিয়1 
যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছ। ছিল । 

আমি অশ্ে কহিয়াঁছি যে স্মতী অঞ্চল দিয়া এক এক 

বার চক্ষে জল নিবারণ করিতেছেন, এমত সময় মাধবলখল 

আসিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিলেন, মোছিনী মাধবকে 

দেখিয়া] ঘোঁম্ট। টানিয়। গুছ হইতে উঠিয়া! গেলেন, স্মতী 

সজল নয়নে তাঁহার দাঁদার হন্ত ধরিলেন, মাধব তাহার 
ললণট চুম্বন করিয়! কহিলেন “মতী তুমি আমার জন্তু কৌন 
ভীবনা1 করো নাঃ আর পিতা যত দিন আছেন তত'দন 

তোমার কোন ভাবন1 নাই, আঁর যদি আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা! হয়, জণনাঁথকে বোলে? সেই কেবল 

আমার সন্ধান জানিবে, আর বাচীর যে সংবাঁদ আমাকে 
জানখইতে চাঁছিবে তাহ তাহাকে বলিলেই ছইবেক, আমি 

এখন আসি কেছ টের পীইলে বিভ্রাট হইবে” বলিয়া? মস্তক 

চু্ধন করিয়া বিদায় হইলেন | 
মাঁধবলশল গ্হু হইতে বাহির হইয়ণ চখরিদিকে চাছিলেন 

কেহই দৃষ্টিগোচর ছইল নাঃ মনৌছুঃখে মস্তক নত করিয়। 

শীত্র চলিয়া! যাঁইতেছেন ও মনে২ং এক জনকে দেখিতে পাঁই- 
বেন আশণ ছিল তাহ1 বিফল জবান করিলেন! এমন সময় 

কে একজন স্তন্তের পার্থ হইতে আসিয়! তাহার হস্ত ধরিল, 
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চম্কণইয়া দেখিলেন মোছিনী সজল নয়নে উহার হস্ত 

ধরিয়! মুখাঁবলোৌকন করিতেছেন । সেই প্রেম পুর্ণ মূর্তি 

দেখিয়! মাধবের নয়নে দর২ ধীর বহিতে লাগিল, হস্ত 

দিরা মুখাচ্ছাঁদন করিলেন | 

মোঁছিনী এক হস্ত দিয় মুখ ছইতে হুন্ত সরাইলেন, অঙ্গ 

হস্ত মাধবের গলদেশে দিয়] মত্তক পরিনত করাইর' স্স্বন্ধে 
রাখিলেন, কপেখল স্পর্শে যে গ্রকীব ভুলিত ক্ষত তৈলদাঁনে 
শীতল হয়, মাঁধবের দগ্ধ হাদয় শীতল হুইল, বানু গ্রসারি 

অখলিঙ্গন করিয়। বক্ষে টামিয়া! লইলেন, বসা এষ্ঠীবধি 
করেন নাই, মুখডুন্বন করিয়? কছিলেন+ “মোহিনী আম'র 
বৌধ হইয়াছিল যে সকলেই আমাকে ভাগ করিয়াছে 1 

মেখছিনী টুই হস্ত দিয়া গল জড়াইয়শ স্বপক্গ মস্তক 
রাখিয়। ছিলেন, কর্ণেই কহিলেন “্বামীকে কখন স্ত্রী কি 
ত্যাগ করে ?” এমন সমন্স স্তমতী শীঘ্র আসিয়া কহিল “দ্দাদ' 
৫দিগে কে আঁশ” মাধব প্রসাদ পুনর্ববার মুখচুন্বন করিয়া 

মোছিনীকে বক্ষ হইত সরাইয়। প্রস্থান করিলন | 
কিছু দিবমের জগ মানবের আর কোন সংবাদ ছিল 

নখ, রাঁজ1 একুক বদ্ধ তাহ্ছে যুবতী ভাগ্যণ, তাহে পুক্র শোক 

ক্রমে ক্ষীণ হইয়! প্ডিলেন, শুজীয় মন নাই, সর্কদ] অস্ভির 

একাল বমিলে চাক্ষে জল আনে । 

মনোহর সেই দিবসাব্গি রবজ কর্ম ত্যাথ করিয়া এক 

খনি মনিহশরির দেকান খুলিয়। ছিল, এক দিব 

বৈকালে র'জ? ভাকাইয়। পণঠাইলেনঃ অনেক্ষণ কথাব্ণত্র 

কিয়! ক্ষণেক শুদ্ধ হুইয়। শেষে জিজ্ঞাস। করিলেন “মূধব 
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কোঁথা। আছে জান ?” মনোহর জ্ঞাত ছিলেন না উত্তর করি- 
লেন “আজ্ঞা! না1” রাজ! অনেক ক্ষণ চুপ কয়িয়! থাঁকিয়' 
কহিলেন “কাহার নিকট প্রকাঁশ করিও না, গোপনে সন্ধান 
লইও আমার আবশ্যক আছে” এই রথ] বলিয়া! বিদায় 

করিলেন । তার পর দিবস বৈকালে নগরে মহ] হুলস্থুল 
পড়ির। গেল -মহারাঁজের মৃত্যু হইয়াছে, হটাৎ পক্ষাঁঘাতে 
পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, মৃত্যুকালীন তাহার ভাঙখ্গিন। 

হনুমন্ত সিংহকে পোষ্য পুভ্র লইয়) রাঁজ্য প্রদান করিয়! 

গেছেন, লাল মাধবপ্রসাদের কোন নাম উল্লেখ করেন 
নাই, নগরস্থ সমস্ত লোকই অসন্ভষ্ট হইল, কিন্ত কি করে 

ক্ষসতা নাই রাজা যাহ! করিষ! গিয়াঁছেন তাহাই হইবেক| 

হনুমন্তের রাজ্যাভিষেক হইলে পর মাধবপ্রসাদ 

আসিয়| উপস্থিত হইলেন, সমস্ত ব্যাপার শবণ করিয়। 

সবলে রাজ্য লইব স্থির করিলেন, কিন্ত গ্রামস্থ লোক সাঁ- 

হাঁধ্য পিতে ভরসা করিল না» নলান্দর রাঁজ! ছুর্বার রিংহের 

সাহাব্য চাহিলেন, তাহা পাইলেন না, রীজগ্থহের রাজ) 
জগৎমোহ্িনীর পিতার সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন তাহাও 

পাইলেন ন1| 
ও দিকে হনুমন্ত তাহার আগমন সংবাদ পাইয়1 ভীহার 

প্রাণ সংহার করিবার চেষ্ট পাইতে লাশিলেন, স্মৃতরাঁৎ 

নিরাশ হুইয়1 পাটলীপুক্র মহানগরীতে পুনঃযাঁত্র/ করিলেন, 
মহারাজ কর্ণ দেবের নিকট তাহার রভাস্ত প্রকাশ 
করিয়া, তাঁহার সভায় বিচার প্রার্থনা করিতে চলিলেন, 

ছুই বৎসর মাঁধবের কোন সংরাদ ছিল ন, শেষে তিন মান 
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গৃত হইলে দেশে প্রচার হইল যে উহার পরলোক প্রান্তি 

হইয়াছে। 

দিবসে জীরুঞ রূপ মনে ভাবিয়ে 

ছিলাম নিকুঞ্জধামে নিত্দরিত হোয়ে ॥ 
আমি দেখলাম গো বন্দে সখী, 

মূ সহান্ত ধ্দন, রমণী রঞ্জন, কাঁল বরণ বাকা আখি ॥ 
কোঁরে আমর নিদ্র ভঙ্গ? সে ত্রিভঙ্গ* এখন যে অদেখা হলে?॥ 

কাল স্বপনে মাধব আমার কুগঞ্জে এসে ছিল ॥ 

. রাস্্ নরমলিংহ | 

অশ্ে কথিত “হইয়াছে, ধানিরাম দোকানে উঠিয়া 
বসিল, লীলমাধবপ্রসাঁদের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, 

ক্রমে তিনি অদৃশ্য হইলেন, ধাঁনিরাম ক্ষণেক মাথা! চুল্কী- 

ইয়! বলিয়। উঠিল “হ্োয়েছেং ৰৌম মহাদেব ! শিব- 

শঙ্কর বাবুর মহিষের শৃঙ্দের ধনুক এই বারে নিয়েছি, 

বাহবারে ধানি” বলিয়! লক্ষ দিয় উঠিল শীত বাঁটীর অভ্য- 
স্তরে গমন করিল। , 

তাহার মাতামহী রন্ধন শালায় রন্ধন করিতেন্ছিল,, 
তাড়াতাড়ি ধানিরাম নিকটে শীয়! কহিল, “দিদি মা 
একবার দোকানে বেস, আমি শীগৃথির আশ্চি”১ আম্চি 

বলিয়। ধানিরীমের দেরি সছিল ন” পজ। কোল! করিয়া! 

ভুলিয়। লইল| - | 
থাঁনির দিদী ভাঁজি ভাজিতে. ছিল “আরে ধাঁনি! ভাজী 

পুড়ে যাবে নামাইয়া আসি” অনুরোধ করিল, ধানি তা- 
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হুর কৌন কথায় কর্ণ পাত না করিয়1 একেবারে দোকানে 

বসাইয়া *আশমি নাঁবাচ্চি”” বলিয়া প্রত্যাবর্তন করিল, 

উনন হইতে ভাজি নামাইয়। রাখিল, বিড়ালের ভয়ে দ্বার 

কদ্ধ করিয়। দিল, চাঁদর ও তরবার লইয়। তাহার দিদিকে 

*অআমি সব নাঁমাইয়। রেখে দোর দিয়া আসিয়াছি” বলিয়া 

এক চম্পট দিল। 
ধামির দিদি ধানিকে ভাল রূপ চিনিত, মৃহ হাঁসিয়। 

দৌকাঁন দেখিতে লাগিল, ক্ষণেক ধানির নিমিত্ত অপেক্ষা 
করিল” শেষে বেলা বদ্ধি দেখিয়! দোকান বন্ধ করিয়া পুন- 

বর্বার পাকশালায় গেল | 

ধানিরাম এক দেখড়ে শিবশঙ্কর বাবুর বৈঠকে উপস্থিত 
হুইল | 

শিবশঙ্কর বাবু নলন্দীর রাজ ছ্র্্বার সিংহের ভ্রীতষ্প রঃ" 

ভুর্বাঁর সিংহ, নামে যেমন কার্য্যেও তেমন, যীহা একবার 

ধরেন তাহ] কাহার আধ্য ছাড়ায় শিবশঙ্কর বারু মাধ" 

বকে সাহায্া করিতে অনুরোধ করিয়শছিলেনঃ তাহাতে 

অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন) এবং যখন রাজগথুছের রাজা 

মহীপাণল স্টাহাণর কন্তা জগৎমোহছিনীর সহিত বিবাহ দিতে 

চাঁছিলেন তাহাতে শিবশঙ্কর বাবু পীড়িত আছি রলিয়। 

অস্বীকার করাঁতে নলন্দীরাজ এত রাশ প্রকাশ করিয়াছিলেন 
যে? শিবশক্করকে গ্রা ছাড়িয়া পলাইতে হুইয়াছিল-_ 
সেই অবধি তিনি বিহারে বাঁস করিতেন | 

' শিবশঙ্কর বাবু ধানিকে ঘনশ্বীসপীত করিতে দেখিয়া 

ত্রস্ত হইয়। কহিলেন «ব্যাপার কি ধানি হাপাচ্ছ যে ৮-- 
এ 
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ধানিরাম | “আজ্ঞা একট কথ! আছে একবার এদিকে 

আম্বন” | 

শৈবশগ্কর বারু | “এখামে হবে নণ?% 

ধাঁনিরীম। “আজ্ঞা না, বোধ হয় আপনার মহিষের 

শৃঙ্গের ধনুক আমাকে দিতে হইয়াছে” 

“বল কি, সত্য” ? বলিয়া শিবশঙ্কর বাবু ব্যগ্রা চিতে 

ধাঁনিকে লইয়] গৃহাীন্তরে গেলেন, বাছুর দ্বার ধাদ্নিরামের 

গীলদেশ বেষ্ঠটন কবিয়1 মস্তক নত করতঃ কহিলেন “কি বল 

দেখি”? | | 

ধানিরীম আন্তে২ কানের নিকট মুখ লইয়] কহিল যে 
ল্শলমাঁধবপ্রসাদের সংবাদ পাইয়ছে | 

শিবশহ্কর কছিলেন “কোখায়” | 

ধাঁনি। “জাজ্ঞা আমার মনে”-- 

শিবশঙ্কর বাবু উত্তর করিলেন, “তাতো আমি জানি 

এখন মন থেকে বখছির কর দেখি+। 

ধাঁনি কহিল “অখপনি ধনুক বাহির ককন+ | 
শিবশঙ্কর কহিলেন “ধনুক তো। এখানে নাই নলন্দায় 

রহিস্লীছে” | 
ধানি কছিল "অজ্ঞ তবে আনিতে পাঁটান, অমি 

ততক্ষণ বসিয়া থাকি” | 

'শিবশস্কর বাবু বিরক্ত হইয়া আঃ বল ন7” বলিকা 

ধানির মস্তক নাঁড়। দিলেন, ধানি অমনি মস্তক ছাড়াইয়? 

পইয়1 দশহাাত অন্তরে দীড়াইল *তবে আপনার শুনিবার 

ঈস্ছ! নাই” বলিয়া গমনমোদ্োগ করিল | 
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শিবশঙ্কর বাবু “ন। না শোনৃ২৮ বলিয়।? ধরিতে অগ্রসর 

হুইলেন-_ধাঁনি ফটক পাঁর-- 
শিবশঙ্কর বারু বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে, তিন নগরে 

এমভ্ কেহ নাই যে ধানিকে ছুটিয়। ধরিতে পারে, তাহার 
দ্বারে অনেক দ্বারবান্ রহিয়াঁছে+ কিন্তু তাহাদের ধরিতে 

বল? ব্থ1 এই ভাবিয়1 ধানিকে অনেক স্তোক দিলেন ভয় 

দেখাইলেন, ধানি দ্রাড়ীইয়] হাসিতে লাশিল--শেষে বলি- 

লেন “ধানি আমি সত্য করিতেছি আর কিছু বলিব নাঃ 
পায়ে*ধরি আর” ধাঁনি এক অস্কুলি উত্তোলন করিয়? 
কছিলেন “ঠিক আর হবে ন1”। 

শিবশঙ্কর বাবু হাসিতে২ কহিলেন, “নু* ঠিক আশর হবে 

না! এখন এস” ধানি কহিলেন “আজ্ঞ। তবে ঘরের ভিতর 
চলুন” | রী 

ধাঁনিরাম ইতি পুর্বে গ্রামের সমস্ত মেলায় ও উৎসবে 

নিজে রাধিকা সাঁজিত এক্ষণে বরহপ্রযুন্ত আর রাধিকা! 

সাঁজিতে পারে ন। কিঞ্চিৎ ধেড়ে রাঁধে হুইয়া পড়ে, দূভী 
কিছ? শ্রীকৃষ্ণ সাজে; হত্য গীতে স্থপণ্ডিত, স্বর মধুর, ধানিকে 
দেখিতে অত্যন্ত ল্ুন্দর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, হাড়ে মাসে জড়িত 
ছিপছিপে, বয়স্ ১৮ বৎসর, কিঞ্চিৎ খর্ব, মুখ দেখিলে 

বোধ হয় যেন হাস্য পরিহাণসে পুর্ণ-_মেলীর সময় রা 
সাজিলে অনেকের ক্কাহর হখব ভাব ছিনশলি ও ভ্র 

সন্দর্শনে মনে সন্দেহ জন্মিত| 
উত্তয়ে গুহ প্রবেশ করিলে পর ধানিরাম মুচ্কি হুা- 

সৈতে “দেহি পদ পল্লব মুদারং» এমন জ্রনিলে আমি 
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দুভী সেজে আমিতাম, পায়ে ধরাটা এ বেসে ভাল 

হয় নাই | 

মোম্দই বা কি হোঁয়েছে বলিয়া শিবশক্কর বাবু বাহু 

প্রসারণপুর্ধক ধাঁনিকে ধরিলেন দাড়িতে হস্ত দিয়! 

কহিলেন “তবে দূতী রাধে কোথায় বল দেখি” | 
*ছি ছিছি দূতীর গালে হাতি, রীধ। শুনিলে কি বলি- 

বেন? ক্ষীর ফেলে কাঁপাসে হীত £ এখন ছাড় আপনাকে 
আশর বিশ্বীন নাই, যখন কাঁপাসে হাত দিয়াছেন এক্ষণি 

মুখে দিবেন” ধীনি হাপিয়া কহিল | 

শিবশঙ্কর বাবু “এমত কীপাঁস পেলে রোজ মুখে 

দি” বলিয়া ধানির গগ্ডদেশ ক্ষন করিলেন | 
ধানিরাম কহির1 উঠিল “শেষ ককন২ মানের পালা 

সাদ্দ হইল এক্ষণে "মাথুর গাঁন+ 

শৈবশক্কর বাবু ধানিকে ছাঁড়িয়! দিয়। কহিলেন, 

+অশচ্ছ)? শেৰ করিলাম এক্ষণ সব বল” | 

ধসবতে বলিরাছি আবার কি বলিব। 

শি-সেকি! কৈ বলিলেঃ মাধব তো! কোথায় বল নাই | 

ধাবাঃই আপনি বেস 'লোক আপনার বেলার 

অশটা আটী পরের বেলায় দীত কপাঁটি, আপনার সঙ্গে 

কি কথ] ছিল, আমি সংবাঁদ দিব আপনি ধনুক দিবেন, 

আপনার ধনুক কোই ? 
শি- ধনুক তো! হেত নাঁই, আমাকে কি. বিশ্বাস নাই 

গাঁমি বখার্থই আনিয়। দিব | 

ধান্রাম মন্তক নাড়ির)? কহিল “জমিদীরদের বিশ্বাস 



অন্ধ থঙ। হি 

নাই আমর কারবারি লোৌক নগদাঁনগদ ভিন্ন বুকি ন 

ধারে দিলে লহন ফেলিবে”। | 

শি-তবে যদি ধারে না দেও কিছু বন্ধক রাখ | 

ধা_-আজ্ঞ। তা হলে পাঁরি। কি রাঁখিবেন ০ | 

শি আমার তরবার লহ । 

“আচ্ছ! দিন” বলিয়া ধাঁনি শিবশঙ্কর বাবুর নিকট 
তরবাঁর গ্রহণ করিল, “দেখিবেন, নিজের কোটে পেয়ে 
ভে। আবার তরবাঁর কেড়ে লইবেন না” শিবশঙ্গর বাবু উত্তর 

করিলেন “না” চারিদিক দৃ্টিপীত করিয়! আস্তে২ ধানিরাম 
“তবে ছাঁড়'ন” বলিয়া শিবশঙ্কর বাবুর হস্ত ছাঁড়াইয়! 

কহিল,আজ আমাদের প্টীকানে এই মাত্র আলিয়াছিলেন, 

মামীর সঙ্গে চলিয়। গেছেন, মাম] এলে সব খবর জান! 

যাইতে পারে |” শিবশঙ্কর বাবু এতচ্ছবণে ব্যগ্র হুইয়। 
কছিলেন, “বে চল তোমার মামার কাছে চল ।+ 

ধ1-আজ্ঞ ইঃ বেশ পরামর্শ করিয়াছেন, আঁমাঁভে 
ও আপনাতে মামার কাছে যাই আর তিনি লাঠি মেরে 
আমার মাথ। ভেঙ্গে দেন। আমাকে কি তিনি আপনাকে 

বলিতে 'বলিয়ীছেন ন। আমাকে ও নংবাঁদ দিয়াছেন, আমি 

কৌশলে টের পেয়ে আপনাকে বলিতে আসিয়াঁছ্ি, তিনি 

আমাকে দোকান দেখিতে বোলে গেছেন? আমি তো! 

আপনার কাছে দোকান দেখিতেছিঃ টের পেলে এখন 
গ্াঞর মতন ছবে। 

শি- তবে উপায় কি? 

ধাঁ-আজ্ঞ এর উপায় তে] আর কিছু দেখি না, 
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তবে মামা ফিরে এলে.যদি কিছু বাহির করিতে পারি 

তবেই হইতে পারে এক্ষণে আমি আসি, মাম। এসে যদি 

দোকানে না দেখিতে পাঁন তা হোলে আর আস্ত রাখি- 

বেন ন]| | 
শি--আচ্ছ। এস কিন্তু আর কোন সংবাদ পেলে 

অমনি আমীকে আসিয়! বোলে! দেখ কোন দেরি 

কোরো না| 

ধানি মাথা চুস্কাঁইতে২ কহিল “আজ্ঞ! ত। ভুলিব ন1। 
তবে কি না ন্ুহু হাতটীয় ফিরে যাঁবে কিছু দিলে চীদরের 
কোঁণে একট] গের দিতাম তা হোলে আর ভুলিতাম না 
শিবশস্কর কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া্কহিলেন “ই ত1 হইলে 
বড় মন্দ হয় না তবে স্দের হিসাবে কিছু লও'ঃ বলিয়া 
পঞ্চ্ী ছুআনী বাহির করিলেন ও একটী ধাঁনির হস্তে দিলেন। 

ধাঁদআজ্ঞা ই! আপনি বেস বলিয়াছেন, সুদ অন্দরে 
হুইল, কিন্তু তবে যদি ল্দই দিলেনঃ তরবালের খরচ অন্দরে 

কিছু দিবেন ন৭1? 

শি--তরবাঁলের খরচা অশবার কি? 

ধা-আঁজ্ঞা মুটে ভাড়া ও গুদাম ভাড়1। 
শি--আচ্ছ! এই লছ বলিয়া আর একটী দিলেন | 
ধানি গ্রন্ছণ করিয়]! কহিল “আণজ্ঞা খাবার অন্দরে 

কি কিছু দিবেন ন৭ ?” 

শি--খাবার অন্দরে আবীর কি, কিছু মিঠাই খাবে? 
ধা_আজ্ঞা তা নহে আপনি যে চুমাট1 খেলেন তাঁর 

অন্দরে কিছু দিবেন না? 
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শিবশঙ্কর বাবু হাস্ত করিয়া কছিলেজ, “ই ই অবপ্ঠ 

তার অন্দরে পাঁবে বৈ কি” আর একটী দিলেন | 
ধ1_-আঁজ্বা এত একটার দর দিলেন আর একটীর ? 

শি-আঁর একটী আবার কি, ভে হয়েছে সেটী ফাউ। 
ধা-আজ্ঞ। আমরণ] গরিব কাঁরবারি লৌক আগে ফাউ 

দিলে বাঁচিব ন! সেটীর দর দিন শেষে ফাউ দিয়ে যাবে | 
শি-ন1 ভোমার আর কাউ দিতে হবে ন", সেটী ফাউ 

ওর জন্ত আমি আর কিছু দিব ন1। 

ধ1আজ্ঞা দিবেন ন1? আচ্ছ! আমি এখন স্মমতী 
দিদিকে বোলে দিব যে আপনি যাঁর তার গালে ফাঁউয়ে 
চুম খান। 

শিবশঙ্কর বাবু «কি বলিৰি বাঁদর” বলিয়া এক চপেটা 
ঘাত করিপ্না “এই নে” বলিয়! আর একটীও দিলেন) ছস্তে 
আর একটী রহিল পরিহাস ছলে জিজ্ঞাস! করিলেন, *তবে 
ধানি আর একটী আছে,আর কি অন্দরে বল দেখি *“আঙ্জা 
ওটী আর কি দিবেন দিন অন্দরে” বলিয়া? হস্ত হুইতে শেষ 

হুআনিটী লইয়। চম্পট দিল, শিবশঙ্কর বাবু “কৈ ধণনি 
ফাউ দিলে নণ” ধানিরাম “আজ্ঞা নে শেষে দিব বলিয়! 
গমন করিল | 

শিবশঙ্কর বাবু বসিতে যাইতেছেন এমত সময় আবীর 

ধাঁনিকে পুনরীগমন করিতে দেখিয়1 দীড়াইলেন, ধাঁনি নিকটে 
আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, *আবাঁর কি ধানি” «আজ্ঞা 

ফাউ ভুলে থিয়াছিলাম তাই দিতে এলাম” কৈ দেহ বলিয়া! 
শিবশঙ্কর বাবু হস্ত প্রসীরণ করিলেন, “আজ্ঞা ও নহে 

শান 
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বলিয়া সরিয় দ্ীয়। ধাঁনি কহিল, শুনুন, মাধবলাল 

অর মীম] হুইজনে দিনের বেলায় আঁর কোথায় যাবেন, হয় 
জগন্নাথের বাটী নয় নগর বাছির, কিন্ত দিনের বেলায় 
নগর বাঁর ছন নাই জশন্লাথের খাঁটীতে খ্রিয়াছেন আমার 

বেস বোধ হইতেছে” | ্ 

শিবশক্কর বাবু কহিলেন “ঠিক বোলেছ দিনের বেলীয় 

ফটক পাঁর ছতে গেলে ধরা পড়িবার অস্ভব, মনোহর এমত 
অজ্ঞান নছে যে মাঁধবকে লইয়া দিনের বেলায় রাস্তার 

চলিবে অবশ্য জগন্নাথ সিংহের বাঁটিতে স্থমতীর নিকট দেখ 
করিতে গেছে বৌধ হয় দিন থাঁকিবে তখন রাত্রে ঘ'? হয় 

করিবে; তবে চল আমরণ সেই খ্রীন বাই”। 
«আজ্ঞা আপনি যাঁন আঁমাঁর যাঁওয়] ছবে না,মাম] টের 

পেলে আর অবস্ত রাঁখিবেন ন$ অশপনি একল যান আর 

ভুলেও যেন আমার নাম করেন ন।, এখন আমি আনি বেল1 

ছেল” বলিয়। ধানিরীম নমক্কীর করিয়। প্রস্থান করিল | 

শিবশহ্কর বারুও অসি চর্ম লইয় চাঁদরে মুখারত করিয়া 
একক বাীর বাহির হইলেন | 
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রাধার বধু তৃমি ছে, আমি চিনেছি তোমায় শ্যামরায় | 

রাজার বেস ধোরেছ হে মথুরাযর়শ। * + ক ৯ 

এত অন্বেষণ করিয়।! মোহন+দরশন পেলেম ভাগ্যোদয়। 

৯২ সং সং 

নিতাই দাস ।* 

প্রথমে কথিত হইয়াছে যে মনোহর ও মাধবপ্রসাদ 
মনোহরের দোকাঁন ছইতে বাহির ছইলেন ও উহার] কি 

করিলেন ভাহা! এক্ষণে বল) বিধেয়_ 

' মনোহর অশ্রসর হইল-_মাধবপ্রসীঁদ ২০০ হুই শত হস্ত 
পশ্গাতে চলিলেন | মনোহর জ্ঞাত ছিল যে মাধবপ্রসাঁদ 

জগন্নাথ সিংহের বাঁীর পথ অবগত আছেন, স্তরাঁৎ কেখন 
ভাবনা নাই__ছন্ং করিয়। জগন্নাথের বাঁটীর দ্বারে উপস্থিত 

হইয়া করাঘাত করিল | জগন্নাথ রাজার এক জন পুরাতন 
কর্মচারি-__রাজা শুক্রসেন জীবিত থাকিতে২ রাজ কর্ম ত্যাগ 
করিয়াছিল, নিঃসস্ভান ভ্্রীপুকষ ভিন্ন অর্ঁর কেহই ছিল 

নখ, যৎকি্ধিংৎ যাহ উপার্জন করিয়াছিল তাহবখতেই 

সুখে কালযাপন হুইত-_বাঁটী হুমহল সম্মুখে একটী দালীন 
ও তাহাঁর শেষে একী কামরা _-অন্দর চক মিলন ছয়টী 

ঘর আছে কিছুরি অপ্রতুল নাই। 

জগন্নাথ প্রাতঃক্কত্য সমাঁধ! করিরণ দাঁলীনে বসিয়াছে 

এমত সময়ে দ্বারে করাধাঁত শ্রবণ করিয়? কেও” বলিয়া 

দ্বারের নিকট আসিল, মমোঁহরের শব্ধ পাইয়া দ্বার খুলিয়। 
দিল এবং মনোহর প্রবেশ করিয় জিজ্ঞান। করিল “বাটীতে 
আর কেহ আছে” 2 
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%কৈ না আর কেহ নাই” জগন্নাথ উত্তর করিল--. 
% তবে দ্বার অনবকদ্ধ রাখিয় সরিয়1! আইন+, বলিয়া 

মনোহর জগন্নাথের হস্ত ধরিয়া অন্তরে আনিলঃ মাঁধব- 

প্রসাদ আসিয়। প্রবেশ করিলেন অমনি মনোহর দ্বার কদ্ধ 

ধ্রিয়। কুটারির দিকে আহ্বান করিল। 

জগন্নাথ “এ আবার কে” ভাবিতে২ তাহাদের পশ্চাৎ- 

বস্তা হইলেন সকলে গৃহে প্রবেশ করণানস্তর গীত্রের বন্ত্ 

ফেলিলেন--জগন্নাখ মাধব বাবুকে চিনিতে পাঁরিয়। মনে২ 

ভাঁবিল “কোখায় সংলাঁর ত্যাগ করিয় কাঁশী বানি হইব 
মনে করিয়াছিলাঁম ত ন1 ছোঁয়ে স্থমতী দিদি-_তাঁর উপর 

লশলমীধপ্রসাদ--গৌদের উপর বিৰ ফৌড়॥ অপঘাঁতট 

কপ।লে'আছে, কোতয়ালের হত ছাঁড়ীতে পারিলাম না” 

যাঁ হবার হবে স্থির করিয়। মাধবলালকে প্রণীম করিল | 

মাঁধবলাল উপবেশন করিয়॥ উভয়কে বসিতে কহিলেন 

উভয়ে উপবেশন করিলে পর মাঁধবলীল নগরের সংবণদ 
জিজ্ঞাস করিলেন | 

মনোহর কহিল “আজ্ঞা নগরের বধর্তী যেমন হইয়ব 

গাঁকে তেমনি “ঝায়ুন গেল ঘর তো নীক্গছল তুলে ধর" অশ- 

পনি হেতা হইতে প্রস্থান করিলে ছু এক দিন লোকে 

কান। ঘুস1 করিয়া স্ব২ কর্মে প্রবর্ত হুইল তাহার পর রাজ 

হুনুমস্ত সিংহের রাজ্যাভিষেক নিমিত্ত মহারাজ পাণটলী 
পুজ্রেশ্বর আপন গুৰকে পীঠাইয়। দিলেন |” 

“মহারাজ কাহাকে পাঠাইয়। দিলেন বলিলে 2 মাধব 
অ*শ্চর্ধ্য হইয়1 জিজ্ঞীল। করিলেন । 
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€আজ্ঞ|! মহারাঁজার গুক পশ্ডিত রঘোনাথজীকে পা” 

ঠাইয়াছিলেন” 
মাঁধব--*বল কি ঠিক জান” | 
«আজ্ঞা আঁমর1 তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি” | 

মাধব ক্ষণেক শুর রছিয়। কহিলেন “বটে তবে এত দিনে 

আমার শত্রর নাগাল পাইয়াছি” | 

মনোহর আশ্চর্য্য হুইয় মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়] 

রছিলেন, শেষে জিজ্ঞাস। করিলেন “আজ্ঞা শক্র কি”? 

““্এর পর বলিব এক্ষণে তোমার সংবাদ অগ্রে শুনি 

বল”--মনোৌহর পুঅশ্চ আরম্ত করিল “হনুমন্তের রাজাব- 

ভিষেকে বড় ধুম হইয়াছিল নর্গরবাসী সকলেই উৎসবে মত্ত 
হইয়াছিল, আপনাকে যেন একেবারে ভুলিয় গেছে এমত 

বৌথ হইল | তার পর তিন মাস হইল আপনকার মৃত্যু 
সংবাদ প্রচার হওয়া অবধি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া! 

গেছে” বোধ করি আপনাকে দেখিলে চিনিতে পারে কি না 

সন্দেহ স্ছল। কিন্তু একটী স্ুবিধ1 হইয়াছে হুনুমন্ত এক্ষণে 
অত্যন্ত অত্যাচার আশরস্ত করিয়াছেন, নগরে একটী সুন্দরী 
স্ত্রী থাক! ভার হইয়াছে লোকে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে, 
এমত কি আমার বোধ হয় আপনি যদি কিঞ্চিৎ সৈন্য 

সংগ্রহ করিয়। আসিতে পারেন তাহণ হইলে কি হয় বলা 
যায় না। 

মা-“বটে কিন্ত নলন্দ1] আর রাজগৃহ কি চুপ করিয়ণ 

থশকিবেন ?” 

ম--“আঁজ্ঞ। তীর ভয় নাই ভীহা রাও এই সকল শুনিয়? 
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অত্যন্ত বিরক্ত অশছেন বিশেষতঃ নলন্দ1 তে অত্যান্ত বিরক্ত 

আছেন। তীহাঁর অত্যন্ত ইচ্ছ? যে শিবশঙ্কর বাবুর মোহিনী 

দিদির সহিতবিবাহ হয় কিন্ত পাগাজী ও রাজগৃছের পুরো 

হিতে একত্র হুইয়! হুনুমন্তের সহিত বিবাহ দিবার অত্যন্ত 
চে পাইডেছেন | 

মীধমলাল মোহিনীর নাম শুনিয়! চমকিয়া1 উঠিলেন 
ব্যগ্র হইয়। জিজ্ঞাস! করিলেন,ণতার পর তার পর» এখন কি 
স্থির হইয়াছে ?” «আজ্ঞা এখন তাহার কিছু স্থির ইয় নাই 

রাজ্ৰী এ বিবাহে অত্যান্ত খিযুখ আর রাজারও তেমর্ত ইচ্ছণ 

নাই; তীর ইচ্ছ।' শিবশঙ্কর বাবুর সহিত দিবেন মনে ইচ্ছণ 

কিন্ত শিবশক্করের ইচ্ছ! নাই তিনি এদিগ ওদিগ করিয়। 
কাটাচ্ছেন ।” 

মা-“কারণ জাঁন” | ৰ 

ম--"আজ্ঞা তাহার ইচ্ছ1 যে আমাদের মতি দিদির 

সহিত বিবাহ হয় বোধ হয় তাই ওদিখৌ মন নাই” | 

ম1-“তবে তিনি মতিকে বিবাহ করেননি কেন? তা? 

হেলে তে। বেন হইত ?% 

মনোহর কহিল «আজ্ঞা তাহাঁর অনেক কারণ রা 

চতুরজী পাণগু৭ শিবশঙ্কর বাবুকে কহিয়াছিলেন যে তিনি 

ন্ূুমতী দিদির সহিত বিবাহ দিতে পীরেন যদি তিনি 
জগৎমোহিনীর সহিত বিবাহ ন। করেন, কিন্ত শিবশঙ্কর 
বাবু তাহাতে অস্বীকার হইলেন তিনি কহিলেন যে তিনি 

ছুই জনকে বিবাহ করিবেন স্থুতরখৎ পাগুাঁজীর সহিত বিবাদ 
হইল, পাশুজী তাহার মন্দ করিবার মানসে ্ুমতী দিদিকে 
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কাম রূপের সহিত বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন 

তাহ? শ্রবণ করিয়! ্মতী দিদী আমাঁদের বাঁটীতে পলাইয়1 
আসিয়া? লুকাইয়। রহিয়াছেন-_আমাদের সংবাঁদ শেষ হইল 
এক্ষণে আপনার সংবাদ শুনিতে ইচ্ছা! করি-_”” 

এমত জময় দ্বারে করাঁধাত শব্দ তাহাদিগের কর্ণগোঁচর 

হইল সকলেই চমকাইয় উঠিলেন স্ব২ অস্ত্রে হস্তাপ্পণ করিয়ণ! 
পরস্পর মুখাবলেোকন করিতে লীখিলেন »মীধবলীল জগ্গ- 

নাঁথকে গমন করিয় দ্বার উদঘাটন করিতে কহিলেন- এমত 
সময় কহির্দেশ হইতে দ্বীর-ঘাতক কহিলেন “জগন্নাখং দ্বার 

খুল আমি শিবশঙ্কর” জগন্নাথ গ্হের দ্বার কদ্ধ কল্টরয়। বাঁটীর 

দ্র উদঘাটন করিলেন | শিবশঙ্করবারু বাটীতে প্রবেশ 
করিয়। কহিলেন “জগন্নাথ দ্বার কদ্ধকর ভোমার সহিত 

আমার কিছু কথ? আছে"॥ জগ্গন্নাথ উত্তর করিলেন+ «আজ্ঞা 
তবে চলুন আমি আপনার সহিত গমন করিতেছি” | শিব- 

শঙ্কর মৃছু হাসিয়া জগন্নাথকে আন্তেং কহিলেন *নাছে 

আমি এই খানে তোমার সহিত কথন কহিব, অপর 

এক জন ব্যক্তি তোৌমীর নিকট অজ আসিয়াছেন উহার 
সহিত আমার কিছু কথা! আছে” বলিয়। জগন্নীথের মুখ 

প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়) রহ্িলেন, জখন্নীথ খতমত খাইয়৭ 
কহিলেন “আজ্ঞা আর কেহতে। আজ হেথায় আসেন 

নাই, এমত সময় গৃহের অভ্যন্তর হুইতে মাধব বাবু শিব- 

শঙ্কর বাঁরুকে ডাকিলেন | শিবশঙ্কর বাবু জগন্নাথকে দ্বার 
কদ্ধ করিতে কহিয়। গুছের ভিতর জাদসিলে মাধবলাল 

আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাস করিলেন “ভাই চিনিতে পাঁর ?” 
৪ 
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“বলেন কি অশ্রের অপেক্ষা? কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়াছেন বলিয়। 
কি এত প্রভেদ হইয়াছে যে চিনিতে পারিব মা” শিবশঙ্কর 

বাবু উত্তর করিলেন--উভয়ে উপবেশন করিলেন | 

শিবশক্কর বাঁরু মীধবলালকে সম্বোধন করিয়ণ কহিলেন 

*ভশই তোমাকে দেখে আমি যে কত জী হছইয়াছি তাহ? 

বলিতে পারি নাঃ কিন্তু যে দিন তোমাকে বিহারের সিং" 

হামনৌপবিষ্ট দেখিব সে দিন কিবল ইছ1 অপেক্ষ] সুখী 
হইব | 

মধবপ্রসাঁদ মৃছু হাসিয়া কহিলেন %ভাই তোমাদের 

তো ইচ্ছার এক্রটি নাই তবে ঘটে কৈ-যদি শুদ্ধ ইচ্ছায় হইত 
তাহ1 হইলে ভাবন1 ছিল কি? এখন হনুমন্ত যে শিকড় 

গেঁড়েছে ভাহাকে তুলিতে শুদ্ধ ইচ্ছার কর্ম নহে, আর 
দ্ধ করিলেও সহজে হইবার সম্ভব নাই, অনেক যুদ্ধ করিতে 

হইবেক, তত দূর আমাঁর সীমর্থা নাই ও উৎযৌগও নাই।» 

(সে যাহ? হউক ভাঁই আমাঁতে আর তাহার জন্য হুঃখ নাই 

তবে স্বমতীর একট] ঠিকানা হইলেই আমি স্থির হইয়া 
*নশগণ সন্নণাপীদের দলে যুর্টি-আর ছে] হে) কোরে বেড়াইতে 

পারি না|”, 

“তাই তবে যদি বলিলে ভবে বলি, স্বমতীর নিমিত্ত 

তোমার তে। কোন ভাবন1? নাই আমি এক জন পাত্র 

আনি, পাত্রস্থ করিলেই ছয় আঁমি এত দিন স্ুমতী এখানে 

আছেন জানিয়াও আনি নাঁই| প্রদীন করিবার লৌক 

ছিল ন, এক্ষণে আপনি শান্্রমত অর্পণ করিতে পারেন, 
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তাহার আর কোন বাঁধা নাই কেবল তোমার অনুমতি 
অপেক্ষা | 

পরে মাঁধবলাল অত্যন্ত সন্ভষ্টি প্রকাশ করিয়া কছি- 
লেন “ভাই ইহাঁর অপেক্ষ! আর উত্তম কি আছে তবে 

কিন! তোমার জেঠা মহাশয় কি বলিবেন, তাহার ইচ্ছ। 

তে জগৎমোছিনী দেবীর সহিত বিবাহ দেন ?” 
শিবশঙ্কর বাবু আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়! কহিলেন» “ভাই 

আমার সহিত এ গোপন ভাবতে) আপনকার ভলি দেখায় 

ন, 'জশগীৎহমোহিনী দেবীর সহিত যদি বিবাহ হইতে 

পারিত ভাঁহ1 হইলে এক পিনও বিলম্ব হইত ন।1| আপনি 

মূল কাঁরণ হুইয়1 ঘাড় নাঁড়িলে চলিবে ন1; সে সমস্ত কথা! 
আমি অশৎমোহিনীর প্রমুখীৎ্ শ্রবণ করিয়াছি তান ন। 

হইলে ভাই তেমন কোঁনেতে অসম্মতি ? ব্রহ্মার মন্দাগ্রি ? 
আর যে আমার জেঠ। মহাশয়ের কথা বলিতেছেন তাকে 

তো। আপনি চিনেনঃ তীহাঁর তো। কিছুই স্থির নাই এই 
আমাকে কোলে করিতেছেন এই আমীকে তাঁড়াইয় 

দিতেছেন কিন্ত কএক দিন ছইল আমাকে ডাকাইয়া 

পাঁঠাহয়াঁছেনঃ এই জরাসন্ধ মেলায় আমাকে রাজগুহের 
অধ্যক্ষত করিভে হইবে স্ুতরাঁৎ আমাকে ন1হইলে চলিবেক 
ন1; এক্ষাণে য। বলিব তাহাাতেই সম্মতি দিবেন তাহার কোন 

ভূল নাই-__-এক্ষণে আপনি দিন স্থির করিলেই হয়|” এই রূপ 

প্রকার কথখাঁবার্তীর পর স্থির হইল যে জরাসন্ধের মেলার 

পর হুর্দান্ত সিংহের অনুমতি লইয়া! মাধব বাবু উহার 

ভগিনীকে শিবশঙ্কর বাবুকে সম্প্রদান করিছেবন | 
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শিবশঙ্কর বাবু মাধবলালের সমস্ত রূতীন্ত জ্ঞাত হইবার 
জন্য উৎ্ন্ুক হওয়াতে লাঁলমীধবপ্রসারদ কহিলেন তবে শুন-- 

«তাশমি প্রথমে রাঁজগ্ছের মন্ত্রীর নিকট কিছু দিন 

লুকাইয় থাঁকি, কিন্তু কর্মবশতঃ তাহা প্রকাশ হইবার 

উৎযোগ্ধ হওয়াতে মন্ত্রী আমাকে ৬কাঁশীধামে পাঠাইয়া 
দিলেন” সেই স্থলে ফুলদণস ও মদনদীস নাগীদের সহিত 

দেখ। হইয়াছিল | 
শি--আর কিছু নছে। 

মা-আঁবার কি? 

মনোহর জিজ্ঞাসখ করিলেন “কৌন্ নাঙগাদের সহিত 

সাক্ষাৎ হইয়াছিল মীধবলাঁল উত্তর করিলেন «কেন তুমি 

তে। তাহাদের চেন, অগ্ঠ প্রাঁয় চার বৎসর গত হইল কয়েক 

জন নাগ] জন্ানীদের বড় গীড়। হয় তোমাকে সঙ্গে লইয়? 

আমি দেখিতে যাই, কবিরাজকে দিয়া অনেক চিকিৎস? 

করাতে আরোগ্য হয় ইহণরী তাহার মধ্যে ছুই জন--» 
ম-“আৌজ্ঞা এখন চিনিতে পাঁরিয়াছি বলুন” 

“আনন্তর তাহাঁর। আমাকে রাজ গুক রখুনাথজীর নিকট 

যাইতে পরামর্শ দেন আমি পাঁটলিপুজে অশসিয় ভীহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিলীম আমার সমস্ত রতান্ত শুনিয়। 

অতান্ত ন্নেহ সহকারে রাজ সমীপে শুনাইবেন স্বীকার 

করিলেন, আমি প্রত্যহ গতায়াত করি, মিষ বচনে পারেনঃ 

এমৎ সময় আমার শিত্ বিক্ষোেখের সংখাদ এক জন নী- 

গীর প্রমুখীৎ পাইলাম গুকজীকে বলিয়1 ভীড়াতাঁড়ি 
আসিয়া উপস্থিত হইলাম তাহার পর যাহা] হইয়াছিল 
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যু 

তোমরা! সম অবগত আছ 1 এখান হইতে পুনরায় পাটলি 

পুপ্ভ্র রাজ শুকর নিকট গমন করিলাম তিনি আজ ফাল 

কোরে ছয়মান কাটাইলেন শেৰে আমার সন্দেহ জন্গিল 

আমি উহার নিকট আর না যাইয়! পারাম রাঁজ মন্ত্রীর 
নিকট গতায়াত করিতে আরন্ত করিলাম” «এক দিবস 

আজ ছয় মাস হুইল আমি জন্ধ্যার সদয় মন্ত্রীর বা্টী হইতে 

কিরিয়। আনিতেছি এমত সময় আমার পশ্চাৎ হইতে 

এক জন আমীর মন্তকে যহ্টাঘাতি করিল, নেই আঘাতে 

ছ্রান শুন্য হইলাম, যখন আমার পুজজ্ঞান হইল তখন 

দেখি থে আমাঞ্ধ হন্ত নাঁড়িবার শক্তি নাই এক ভগ্ন 

মন্দিরে শুইর1 আঁছি ও ফুলদাঁস নাগী। আমার নিকট 

বলিয়া শুআধা করিতেছে । ক্রমে আমি বল পাইলে 

স্বয়ং ফুলদীসের ও অন্তান্ত নাগাগথণের প্রমুখাৎ শ্ুত হুই- 

লাম যে তাহার যখন শ্রাম হইতে বাহির হইয়া আড্ডা 

অখসিতেছিল সেই সময় আমার গোৌঙ্গানি শব্দ শুনিয়। 

তাহার) নিকটে আসিয়া! দেখাতে চিনিতে পীরিয়াছিল 
ও তাহাদের আস্তানায় তুলিয়। আনির়খ ওষধি লেপন 

করিয়াছিল | চারি দিবসের পর আমার জ্ঞান হয় ক্রমে 

তাহাদের শুশ্রধায় আরোগ্য হুইর] পুর্বমত বল পাইয়ছি 

কিন্তু কে বে আমাকে আঘাত করিয়া! এ নগরের 

বাছিরে ফেলিয়ণ দিয়াছিল তীহার আমি কিছুই সন্ধান পা 
নাই, এক্ষণে মনোৌহরের কথ। শুনিয়। আমীর রাজ গুকর 

উপর সন্দেহ ছইতেছে-_আর৪ আমার মনে পড়িল, চত্ু- 

রজী রাঁজগুকর এক জন শিব্য ও তিনি পিতাঁকে অনুরোধ 
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করিয়া! তাহাকে পুরোহিত কার্যে নিহুক্ত করির? দেন” এই 

কথ? বলিয়1 মন্তক হইতে উষ্ণীৰ উত্তোলন করিয়। যহ্ট্যাঘাতি 

চিহ্ন দেখাঁইলেন, সকলে দেখিয়ণ বিস্ময় মানিতলন শিবশঙ্কর 

বারু কহিলেন “এ চোট খেরে'বে বেঁচে এসেছ এই ঢের 
বাবা! মাথার এধার ওধার সে য। ছোঁগী ভাই আমার 
একট কখন] ভোঁমাঁকে জিজ্ঞান্ঠ আছে যদি ইদিকে অই 

বলি।” মনোহর ও জানাথ এ কথা শুনিয়া কছিলঃ 

«আপনার এই স্থলেই কথা কনুন্ আমর।| অন্তর নীইতেছি 

বলিয়! গৃহ হুইতে উঠিয়া গেল। তাহার গেলে পর 
শিব বাবু জিজ্ঞান। করিলেন, “ভাই মন্দিঙ্কে নে ব্রঙ্ষহত।197 

হইয়াছিল দে ব্যাপণর কি? আমার মনে অনেক দিবসাবি 
অনুসন্গিৎসী জন্তিয়াছে। মাধবলখল অনেকক্ষণ নিক্কভর 

থাঁকিয়। শেষে দীর্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়ণ কহিলেন, «ভ ই 
সে কথখ। বলিবাঁর নছে তাঁই বলি নাঁই এক্ষণ আম্শর পি, 
নাই বে তীহাঁর মাঁনের লাঁঘবত1 জন্মিবেঃ এক্ষাণে তোমাকে 

বলিতে দোষ নাই, তবে শুন| পণ্ডিত রামজী জ্বামী আমকে 

অবলেশকিতেশ্বরের নিকট পুত্র কামনা করিয়। রাত্রে তা! 
দিলে কি প্রকারে পুজ্র জন্মে তাহার বৈবয় এক দিবস 

বলিয়াছিলেন, আমার শুনিয়। অভ্যস্ত আশ্চর্য) জ্ঞান 

হইয়াছিল 1 

শিব বাবু কহিলেন “সে কি তর 

মাধবলল উত্তর করিলেন, “ভাই সব শুন তাহও হুই- 
লেই জাঁঝিতে পাঁরিব1, তাঁর পর যে দিবস এ ব্যাপার 

ঘটে সেই রাত্রে আমি সন্ধ্যার আরতি দর্শন করিতে গিক্প- 
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ছিলাম, সেই স্থলে অবণ করিলাম যে আমার বিমাঁতি1 সেই 
রাত্রে পুত্র কামনাঁর হুত্যা,দিবেনঃ “আমার মনে বড় সন্দেহ 

জন্মিল আশি মন্দির হইতে বাহির হইয়! মনোহরকে সেই 
স্থলে দীড়াইতে কহিয়! নগর হইতে বাছির হইয়? পুনর্বশর 
বাহির দিয়। মন্দিরের চকে প্রবেশ করিলাম, মন্দিরের ভিতর 

কার গুপ্ত পথ সমস্ত জীনি স্ুতরাঁং ত ভিতরে প্রবেশ 
করিলাম রাম স্বামী আমাকে বলিয়াছিলেন 'যে পাণ্ডার 

বাস স্থান হইতে মন্দিরে যাইবার এক গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে তিনি 

ঘে২ গণ বলিয়। দিয়াছিলেন আমি সেই অনুবায়ীক মন 
করিয়! এক কষ্ট নির্শিত দালানে উপস্থিত হইলাম” আমি 

সমস্ত পাঁগডার পুরী বেড়াইয়াছি কিন্তু ও দালান 
কখন দেখি নাই দখলখনের ভুই পার্থ হইটী করিয়। গ্রস্তর 

নির্টিত ঘর আছে এমত বোধ হইল তাহার একটীর ভিতদ্র 
বেন পাগাজী কথ। কহিলেন 1” 

«আমি একটী স্তম্ভের পার্খে লুকাইয়! রহিলাঁম কিয়ছ- 
ক্ষণ পরে এক জন লোক গুছ হুইভে বাহ্ির হুইয়? চলিয়] 

গেল সে চলিয় গেলে পর পাগুাজী এক দীপ হাস্তে করিয়া 
বাহির হইলেন চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়ণ একটী গুপ্ত দ্বার 
খুলিলেন, প্রদীপ লইয় তীহাণর অভ্যন্তরে খেলেন আমিও 

পশ্চাৎ২ মন করিলাম স্ষস্প দূর শিয়া এক সোপান, 

সেই সোপান দিয়া নিল্বে গমন করিলেন, আমিও চলিলাম 

ক্রম পাশাজী এত শীত চলিয়। গেলেনযে আমি অন্ধকীরে 
পড়িলাম ছাভাড়িয়া! চলিলাম ছেতায় হাত দি ছোতায় 

হাত দি কিছুই দেখিতে পাঁই নাই শেষে একটুকু আলোক 
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দেখিতে পাইঙ্সাম তাই লক্ষ করিয়! এক ঘরের ভিতর 
আসিয় উপস্থিত হইলাম, ঘরে .একটী প্রদীপ জুলিতেছে 
চারিদিকে মুখষ, পাটের দাঁড়ি, জট, ব্রিশুল, প্রভাতি শিব 
জাঁজিবার জন্য আয়োজন রহিয়াছে আমি যেমন অগ্রনর 

হুইব ত্রিশুল পদে ঠেকিয়া দিয়ালে পড়িলাম সে পিয়াল 
নছে গুপ্ত দ্বার, খোল ছিল আমার ভর ধড়াঁশ করিয়া 

খুলিয় পড়িল, অমনি একটা ড্রীলোকের ভীত কণ্ঠ ধনি 

হুইল, পাঁগুশজী “কেরে ও” বোলে আমার সম্মুখে দীড়ান 
ইদুলন আমিও দাড়াইলাম, গৃহ দেখির। অনুভব করিলাম, 
বে এই সে মন্দিরস্থ হত্যাপিবীরঞগুহ ১ আমন্ী। মন্দির দিয়া 

অনেকব'র তাঁহার ভিতর ঢুকিয়াহি | বননারত একটা 

স্রীলোকগ নয়ন গ্োচর হইল মনন বড় রাগ জন্মিল 

ভ্রিশুল আমার পদতলে পড়িয়াহিলঃ তুলিয়া পাগার 

মস্তকোপরি কিত্রিম জটে মীরিলাম পাঁগু। বাঁপ বলে ভূমে 
পড়িল» ক্ত্রীলেোঁকটী চিৎকার করিয়1 উঠিল বাহিরেও 

গোলযোণ শুনিতে পাইলাম অবসর বুঝিয় দ্বার 

উদঘাটন করিয়। মন্দিরের ভিতর পড়িলীম, এমত সময় 
এ পুজারী ব্রাহ্মণ আমাকে ধরিল ইত্যবসরে পাণ্ডাজী 
উঠিয়। অনি হস্তে করিয়) দ্বার দিয়? বেগে নির্থত হইয়া 

আমাকে লক্ষ করিয়)] অ.ঘাঁত করিল, আমি তাহ দেখিতে 

পাইয়শছিলাম পুজারীকে ফিরাইয়াঁ ধবিলাম, পুজারীর 
গল দেশে পড়িয়! মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল । আমি বাহির 

হইবার সময়ে ত্রিশুল হস্তে করিয়! বাহির হইয়াছিলাম 
আমি তান তুলিয়। পুঅর্বার পাণার মস্তকে জাঘাত 
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করিলাম পাঁগুাজী পুনর্ধার ভূতলে পতিত হুইলেন, 
আমি এ অবসরে পাঁলাইবার চেফী। পাইলাম প্রায় নিকৎ- 

শিষ্বে মন্দিরের দ্বার অবধি আসিয়াঁছিলীম এমত সময়ে 

আমার বিমীতাঁর এক জন রক্ষক ধরিলঃ আমাকে চিনিতে 

পারিয়। ছাঁড়িয়ণ দিল | এই ব্রহ্ম হত্যার ব্যাপার আমি 

জাঁপনাঁকে বাঁচাইতে কি পিতাঁর অকলঙ্ক কুলে কাঁলি দিব 

এই নিমিত্ত ও বিষয়ের কোন উল্লেখও করি নাই, এক্ষণে 

আমার কথ] অমাপ্ত হুইল | কিন্তু ভাই জগীৎমোহিনী 
তোমধিকেকি বলিয়াছিলেন বদ দেখি 1” 

শিব বাঁরু ঈঘৎ হাঁন্ত করিয়। কহিলেন “যদি না রাগ 

কর তবে বলি আপনার গমনের পর আমার সহিত 

লিবাছ স্থির হইলঃ বলিতে কি ভাই আমার যে বড় অস- 

ম্মতি ছিল এমত নহছে+ তেমত জ্ুন্দরী লাভ করিবার কাঁর 
জনিচ্ছ! তবে কপালে ঘটিলে হয় ! সে যাঁছ) হউষ্ষ আমি 
তখন রাজগ্ুছে খাঁকিতাম এক দিন অখমণকে এক জন দাসী 
আিয়! বলিল যে মোহিনী দেবী ডাকিতেছেন আমি 

শুনিব1 মাত্র এক তিল বিলশব ন)। করিয়। তাহখর জছিত 

চলিলাম | আমার রাজবাটির কোন স্থলে যাইতে বারণ 

নাই মোহিনী দেবীর নিকট উপস্থিত হইলাম 1 দেখি তিনি 
গাওে ছন্ত দিয় স্থিরভীবে বসিয়! আছেনঃ আমাকে দেখিয়া 

বনিতে বলিলেন, দাঁসীকে অন্য ঘরে যাইতে কহিলেন, দাসী 
অন্ত ঘরে গেলে তিনি মস্তক নত করিয়! অনেকক্ষণ বসিয়া 

রহিলেন, কি বলিবেন২ এমত ইচ্ছা কিন্তু লজ্জায় বলিতে 

পাঁরি,তছেন না] দেখিয়। আমি কছিলশাম আমার অস্ঠ 
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শুভাদৃষ্ট বশতঃ আঁপনকার দেখ পাইলাম | মোহিনী আ- 
শ্চর্দ; হইয়া আমার মুখ প্রতি চাছিলেন, হটাঁৎ জিজ্ঞাস! 

করিলেন,আঁমাঁকে ভাল বাঁস?”- আমি চমকিয় উঠিলামঃ 
স্রীলোঁকে এমন কথা কখন জিজ্ঞাসা! করে নণঃ ব্যাপার কি-- 

সে.যাহ1 ছউক এক্ষণে উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে ভাবিয়। 
যত মরুর চকোর ব্বষ্টি মেঘ পদ্ম ভ্রমর মনে ছিল চক্ষু বুজিয়। 

বলিয়া! চলিলাম মোহিনী আমার গ্রতি ক্ষণেক ফ্যালং 

করিয়। চাহিয়ণ হস্ত ঈঙ্গিত দ্বার! আমকে নিবারণ করিয়। 

কহিলেন «আমি তাহ] বলিতেছি ন1৮-অবমি জিজ্ঞাসা 

করিলাম তবে কি বলিতেছেন” তিনি কহিলেন, «আমকে 

বিবাছ করিও ন1। আমাকে ঘে বিবখছ করিবে সে আমার 

মৃত্যু দেহের সহিত বিবাছ করিবে 1% 

'জশমি কারণ জিজ্ঞাস করলাম তিনি উত্তর করিলেন 
«আমি অন্ত এক জনের পরিণীত। অর এক জনকে কি প্র- 

কারে বিবাহ করিব। আমি আশ্চর্য্য হুইয়। জিজ্ঞাস 

করিলাম সে কি তর আপনকাঁর পরিণয় চিহ্ৰুত কিছুই 

নাই পিন্দর নাই,_আর কাহার সহিত ব। পরিণয় 

হইলঃ__তিনি উত্তর করিলেন, “বদি গপরিণয়ের চিহ্ 

পরতে পীরিতাঁম তাহা! হইলে অর আপনাকে লজ্জ। 

খাইয়। এসব কথ। বলিতাম ন। অর পিত। মাতাকে ঘদি 

বলিতে পীরিতাম তাহ হইলে এ বিবাহের আর স্থির 

হইত না, যা আমার কপালে লেখা জাঁছে তাহাই হইবেক 

এক্ষণে আমার আঁপনকার নিকট এই ভিক্ষ1 যে তুমি কোন 

উপায় করিয়। অধমাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর তাহ। 
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ন। হইলে আমাঁকে আত্মঘাঁতিনী হইতে হইবেক” বলিয়া, 
হাত জোড় করিতে আরস্ত করিলেন দেখে আমার মনে 

বড় হ্ঃখ হুইল, অমন কোনের আঁশ! ছাঁড়িলাম জিজ্ঞাসা 

করিলাম, “মোহিনী কার সহিত পরিণীত। হইয়াঁছ আমাকে 
বল আমি প্রাণপণে আপনকার.কার্ধা করিতে চে পান 

ইব আর আমি যেমন কোরে পারি এ বিবাহ রদ করিব 

ভোঁমাঁর কোন ভাঁকন। নাই আমাকে বল 1” 

মোহিনী অনেক্ষণ পরে নত্রমুণ্বী' হইয়1 মৃহম্বরে কছ্ছি- 
লেন গলালমাধবপ্রসীদ*-- এখন ভাই সব ভো শুনিলে 

এক্ষণে এমন করে ডুব দিয়া জল খাইয়া! অন্যাসী হইতে 
চাঁছ»-সে যাঁহ। হউক, ভাই তোমার জন্ত আমার একটী 

কোনে গেছে এক্ষণে আমাকে একটী জুটিয়ে দেহ--ভাহাতে 
ন1 বলিলে শুমিব না৮* 

মাধবলাল হান্য করিয়া কহেলেন, “আচ্ছা শিব বাবু 

স্মতীর স্থিত তে তোমার বিবাহ স্কির ছিল, তাঁহার পর 

মোছিনীর সহিত বিবাহ করিতে শিয়াছিলে, হই জনকে কি 
বিৰাহ করিতে ?% “তাঁকি ছাঁড়িতান্ন আপনার বোধ হই” 

তেছে? আমাকে এত দিন চিনিয়1 কি এই জ্ঞান হইয়াছে 

অমন এক শতটী পাইলে একশটীই বিবাহ করিতাঁৰ” শির 
বাবু উত্তর করিলেন__ 

তবে ভাই তোমার সহিত স্মমতীর বিবাহ দেওয়] যুক্তি 
নিদ্ধ নহে। | 

আজ্ঞা নানা এমন ভাঁবিবেন না, এক্ষণে আমি বনু 



৪৮" এতিহানিক-নবন্যাস। 

বিবাহের বিপক্ষ” তবে কি না অমন লুন্দরী কোনে দেখিলে 
কোন্ ভেড়ার নোল। ন। সক করে”? 

এমত সময় মনোহর আসিয়া কহিলেন “অনেক বেলা। 

হইয়াছে অনুমতি হয় তো বিদায় হই শিব বাবু এই কথা 
শুনির। তিনিও বিদায় লইয়া কহিলেন “আমি কল্য নল- 

ন্দয়। যাত্রা করিতেছি আমার নিকট থাকিলে কৌন ভা- 
বন। থাকিবে নাঃ আমার মতে হেখায় অনেক বিয়ের 

সম্ভাবনা, আর হ্রজনের থাকা উচিত হয় নণ, স্গমতী অন্দরে 

অক্েশে থাকিতে পারিবেন,কিন্তআঁপ নিত অন্দরে সমস্ত দিস 

থাঁকিভে পারিবেন নাঃ আমার একান্ত ইচ্ছ। যে আপনি 

আমার সহিত নলন্দায় অবস্থিতি করেন+। 

মাধবলাল ক্ষণেক ভাবিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন, 

[শবশঙ্কর বাবু ও মনোহর হরজনে বিদায় লইয়] গীমন করি- 

লেন, মাঁধবলীল অন্দরে স্মতীর সহিত সাক্ষাৎ কারিতে 

গেলেন। 

মনোহর পথে যাইতে শিবশঙ্কর বাবুকে জিজ্ঞাস? 

করিল “মহাশয় মাধব বাবুর স্বাদ আপনাকে কে 

দিল” শিব বাবু হাঁহ্য করিয়া কছিলেন যে দিশী না কেন 

তোমার তাতে আবশ্যক কিঃ কিন্ত ঘরে শিয়। গৌলম'ল 

কোর ন।” মনোহর উত্তর শ্রবণ করিয়ণ বুঝিতে পারিল, 
কিন্ত ধানি যে কি প্রকারে চিনিতে পারিল তাহ স্থির 

করিতে পাঁরিল না, তেমাথা পথে আনিয়া মনোহর 

নমস্কার করিয়। স্বীয় ভবনে গমন করিল, মনোহর বাঁ 

টাতে আসিয়া ধানিকে ভাকিয় জিজ্ঞাম। করিল | 
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গ্ধানি তুমি দোৌঁকাঁন ছেড়ে কোথায় গিয়াছিলে” | 

এইকথ। বলিতে ন। বলিতে ধানি বুঝিতে পারিয়1 মাখা! 

চুল্কীইতে২ জিজ্ঞীসী করিল “কেন কি হইয়াছে | 
তোমার মাথা হইয়াছে বাঁদর শিব বাবুকে কে খবর 

দিলে” বলিয়। ধানির চুল ধরিয়] মনোহর টাঁনিল | 
ধানিরামের প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব কখনই যাঁর না তৎক্ষণাৎ 

কহিল *আজ্ঞ1 শিবশঙ্কর বাবু কিতা আমিকিছুই জানি 

না, কেবল চঞ্চল রাঁজকুমার'র দর দিতে এসেছিল | আর 

তার জন্ত তেমনি কয়েকটী 'ীপ চাহিয়ীছে”। মনোহর 

চঞ্চলীর নাঁম শুনিয়া শীদ২ হুইয়। জিজ্ঞাস+ করল «কে 

চঞ্চল এসেছিল তা তুই দীপ দিলিনি কেন এ যে এ খানে 
এ কৌটার ভিতর টাপ ছিল” বলিয়! ধাঁনিকে দেখাঁইবার 
নিমিত্ত ঘাঁড় ফিরাইলেন, ধানি কথাট।] উড়াইয়াছি ভাবিয়া 
অন্দ ভঙ্গ করিয়া! মুখ বিরুতি করিল, হূর্ভাগ্য বশতঃ 

মনোহর দেখিতে পাইল, “তবেরে লক্ষমীছাঁড়া আমার 

সঙ্গে ঠাট্টা” বলিয়া এক লম্ষ দিয়! ধানিকে ধরিতে গেল, 
থানি বাণীইয়াছিল চফিতের মধ্যে ছুই লম্ফ প্রদান করিয়] 

উঠানের প্রাচীরের উপর শিয়া] বসিল। 
“নব লব্ষবীছাড়! তোকে আজ মেরেই ফেলি” বলিয়! 

মনোহর উঠাঁনে দীঁড়াইয়! তর্জন গর্জন করিতে লিল, 
কে শ্রবণ করে, ধানি প্রাচীর দিয়! শীমন করিয়। প্রস্থণন 

করিতে উদ্ভোণ করিল, মনোহর ভাল চিনিত, হাত 

জোড় করিলে ধাঁনির নিকট কথা পাওয়1 যায়, জোরের 
কেহ নছে, মিষতাতে বস, রাগ সন্বরণ করিয়1 কছিলঃ 

৫ 
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আয় বাঁদোর আর পালাতে হবে না, কিছু বলিব না 
নেবে আয় | | 

ধানিরাঁম প্রাচীরের উপর হইতে উত্তর করিল ৫না 
আমি যাব না আপনি মারিবেনঠ | 

“নন আঁমি মারিব নাঃ বেল হইয়াছে আয় খেতে 
বাই” আজ্ঞা তবে মীরিবেন নানা আম” বলিয়া 
মনোহর গুহ প্রবেশ করল, ধানিরাম গুড়২ করিয়া 

নিকটে গেল, মনোহর অতি গভীরম্বরে কহিল, “ধানি 

তোর ক আর কোন রদ্ধি হইল নণ, তুই বে বাঁদর শিব 
বকে মধিবলাালের সংনাদ দিষে এলি মে যদি শত্রু হইত 

তকে বে আমাদেরও মাথা থাক, ভার হইত--এমত কাধ) 
আর কখন কোর না, দেখ৮এখন এস আহার করিণে?। 

নিয়। উভয়েই আহার নরিতে গেল, 
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আমার অন্তরেতে বিরস বিষাদ । 

মুখে হেসে কথায় কত কোর্ধ রে আহ্লাদ ॥ 

আমি মনে করি হাঁসি সই, বোঁবের হাসি হেসে রোই, 

মুখে হোতে মুখের হালি বেরয় না 

রাম বস্ু। 

রাজগৃহু কুশাঞপুর কি্ব। খিরিব্রজরাজ মছারহ রথের 

পুল কুশাগ্র স্থাপন করেন, রাজ) জরাসন্ধ রহদ্রথ বংশীয় 

শেষ রাজা। শ্ত্রীকুষ্চ ভীম সহকারে জরাসন্ধকে বধ কয়িয়। 
নগর*ভম্ম রাশি করিয়া যাঁন- মহারাজ অজাঁতশজ্র যাহার 

রাজ্য কালীন বুদ্ধদেব আবিভূতি হয়েন, ভীহার পিতা 
জ্ীনিক এ নগরের এক ক্রোশান্তরে উক্ত নগরের মাল মল] 

লইয়া আঁর একটী নগর নির্শশীণ করেন তাহার মাম রাজ- 

গুহ রাখেন। 

'এ নগর মহারাজ কাশ্তকুক্জী ধিপতি জয়পাল দেবের 

কর প্রদ মধ রাঁজের অধীনস্থ নগর__রাঁজ। মহিপাল দেব, 
নগর পঞ্চ কোণ গড় ও প্রাঁচীরে বেষ্টিত দক্ষিণদিগে রাজ; 
ভবন (সে কাঁলীন ভূম্বামী অর্থধৎ জমিদারদের রাজ বলখ 
হইত) উত্তরদিথে নগর-_ছুই পরিক্রমণের অভান্তরে রাজ 

বাঠী প্রথম পরিক্রমণের চারিদিগে শীড়খাই | উত্তর আর 

দক্ষিণে ছুই ফটক অর্থাৎ দ্বার-_-একটী দ্বার গ্রামের মধ্ে 
আর একটী গ্রামের দক্ষিণের প্রাচীরে-__দক্ষিণদিগে আত 
প্রভৃতি ফল বাগীন। উত্তরদিণে রাজ কর্মচারী প্রভৃতির 
“বাস গৃহ সমুদয়-_তাহাঁর অভ্যন্তরে আর একটা খাড়বন্ধি 

পরিক্রমণ উত্তরে সিংহদ্বার তাহাতে সংলিপ্ত রাজ বাটা 



৫২ এতিহাসিকশনবন্যাস। 

দক্ষিণে অন্তঃপুর ও পুষ্প উত্ভাঁন, পুষ্প উদ্ভখনের একটী 

গুণ দ্বার ছিল তাহ? সর্ধদ কদ্ধ থাকিত--নগীরের পশ্চিমে 

সরম্বতী নদী প্রবাহিত1। 

রাত্রে অন্তঃপুরের এফটী গবাক্ষ অনাবকদ্ধ রহিয়াছে 
গুহস্থিত গ্রাদীপের আলোক পুষ্প উদ্ভানের পুষ্প চৌকায় 
পতিত হইয়াছে, ছুইটী স্ত্রীলোকের ছাঁয়। দৃষ্টি গোঁচর 
হুইতেছে। 

এমত সময় হুইটী লোক সেই স্ছলে উপস্থিত হুইল একটী 

যুব আর একটী ছেণকর৭, অলোক দেখিয়। উভয়েই সঙ্পুচিত 
হুইয়) দণ্ডায়মান হইলেন | 

যুবক মৃহ্ম্বরে জিজ্ঞীসণ করিলেন “ধাঁনি এই ঘরে ছুই 

জনের ছায়। দৃষ্টিগোচর হইতেছে কে কে একবার দেখিতে 
পার 1” 

ধানি উত্তর করিল, “আজ্ঞা! পারি কিন্ত বোধ হই- 

তেছে এইদিগে মুখ করিয়া বসিয়। রছিয়াছেন টের পী- 
বেন ৮ 

ম-“তবে উপীয়”--আজ্ঞ! একটু সরিয়। দীড়ান 

দেখিঃ একবার বেএ চেএ দেখি+ঃ বলিয়। ধানিরম দ্রুত অথচ 

নিঃশব্দ পদসঞ্ধচীরে শীবাক্ষের নিম্নে উপস্থিত হইল, মাধব- 

লাল একটী রুক্ষের অন্তরালে লুকাঁইয়! রছিলেন, ধানিরণম 
নিম্ন হইতে কিছুই শুনিতে পাইল নশ, চারিদিশে দৃষ্টিপাত 

করিয়া দেখিল, কেহই কোথায় নীই, কোন প্রহরীকে 

দেখ যায় ন1, আস্তে হস্তপদ সহকারে প্রস্তর নির্মিত 
িন্তিক। বাহিয়। খীবক্ষের মঞ্চে উঠিয়া বসিলঃ অতি 
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সাবধানে গুছের অভ্যন্তরে যাহা হইতেছে দেখিতে 

লাহিল। 

জগৎমোহিনী আন বদনে গওদেশ হস্তে রাখিয়। পা- 
লঙ্কোপরি বনিয়।! কি ভাঁবিতেছেন, এমৎ সময়ে তাহার 

প্রির সখী চঞ্চল, নিকটে আগমন করিয়)? ভ্রু কুঞ্চিত 

করিয়া! ক্ষণেক তভীহার প্রতি চাহিয়) কহিল, %দিদী- 
ঠাককণ আপনি বেস মজার মানুষ, অন্ত কেছ হইলে তাহার 
আশজ্ মুখে হীসি ধরিত মণ) বিয়ের নামেই যদি এত ভাঁবন", 

হোলে কিনা হবে? ছি ওর নামকি দিপিিঃ গালের হাত 

মাঁমাও”) এই বলিয়1 হস্ত গীগুদেশ হইতে নামাইয়] দিতে 

চে) পাইল; মোহিনী বিরক্ত ভাঁবে হস্ত ছাড়াইয়' 
চঞ্চলারদিখে পিছন করিয়! বসিলেন, মন্তকের বসন 

টানিয়1 মুখাৰত করিলেন। 
চঞ্চল এই ভাঁব ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়। জিজ্ঞাস? করিল, 

*€দিদি শশুরবাড়ির ঘোঁমট1 অভ্যাস কেস্ছ নাকি, সে 

এখন আপনি হবে তাঁর জন্ত এত কষ্ট করিতে হইবে ন1+ 
বলিয়। নিকটে বসিয়া অবগুগন উন্মোচন করিয়! ফে- 

লিলঃ মোহিনী দ্বিহস্ত ঘর মুখারত করিয়] একটা পদ 
তুলিয়! তাহার, উপর মন্তক রাঁখিলেন, চঞ্চল1 হস্ত ধরিয়। 
কহিল “একি দিদীঠাকুকন অজ তুমি এমন কৌচ্ছ কেন, 

তোমীকে ম। কি কিছু বলেছেন ?” কোন উত্তর পাইল ন 

কেহ কিছু বলেছে?” কোন উত্তর মাই, “কাহার উপর রাখী 
হয়েছে” কোঁন* উত্তর নাই, «কথ কনা দিদি আমার উপর 

কি তেঁমার বিশ্বাস নাই, কি হয়েছে কেন বল না”-- 



৫& এত্তিহাঁসক-নবন্যাস | 

এমত সময় চঞ্চলার বোধ হুইল মোহিনী কাদিতেছেন, 
“ও কি দিদি ঝাদ কেন, আমার মাথা খাও যদি নণ বল 11 

মোহিনী মৃহ্ন্বরে কহিলেন চুঞ্চল। তুইও স্বাল্লাবি আমি 
কি একটু কাদিতেও পাব না?-*তোমাঁর কি হইয়াছে 

বলিতে হইবে, মেকি রাজকুমারী আমাদের বলিবেন না 
ডো কাঁকে বলি£বন, অমর) ভোমার মুখ চাওয়ণ। তুমি কীদিলে 
কদি তুমি হাসিলে হাঁসি, তোমীকে কাঁদিতে দেখিলে কি 
আমর? স্থির হয়ে থাকিতে পারি এখন মে কথা খারুকি 

ছোয়োছে বলুম 1 

মেো--“কি বলিব ১ 

চ_“বঝীদছ কেন” মোহিনী একথায় উহার চন্দ্াস্ত 
তানুসন্ষি হইতে উচভ্তীলন করিয়া চঞ্চলার মিকটে মনোগীত 

ভব প্রকাশ করাবেন মন করিলেনঃ কিন্তু লঙ্জাঁয় বাকা 
স্ভি হইল না, পুঅর্বার বদন হত্তারত করিয়] জানুসন্ধিতে 
বাখিলেন, চঞ্চল। ভাহার ভাব বুঝিতে পারিয়া মস্তকে 

হস্ত দিয়া মস্তক উত্তোলন করিল “একবার ফিরে কোনে 
মুখ খানি তোল দেখি, মুখ খানি দেখি" বলিয় মোৌহি- 
নর পদ নত করিয়া ধরিল, নিকটে বনিয়। কহিল ৫ দৈদি 

কি বলিতেছিলে বলে? না” 
মোহিনী--৮কি বলিব 1” 

চ--ম যে বর স্থির করিয়াছেন ভোৌমার কি মনে ধরেনি?। 

মেছিনী চঞ্চলার প্রতি একবার দৃষ্টিপাভ করিয়। পুনরায় 

নজ মুখী হইলেন চঞ্চল একাস্ত জেদ করাঁতে কহিলেন, 
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“ন1/--চঞ্চল) পুঅশ্চ জিজ্ঞাম1 করিল তবে তাঁকে বল না 

কেন ্  মোহিনী ঘাড় নাঁড়িলেন। 
কেন বলিতে লজ্জ। করেন, আমি বলিব ?”% মো- 

লী ক্ণেক চিন্ত! করিয় উত্তর করিলেন, «না» ৪ হবে 

ন"১ তিনি এক প্রকার জানেন 1% 

চ--“যদি জানেন তে। ভোমার যার সঙ্গে মন নাই এমন 

সম্বন্ধ করিলেন কেন, যার সঙ্গে তৌমার মন যায় তাহার 

সঙ্গে করিলে তো। হইত, আমাকে বল আমি বোলিয়' 
দেখি + 

মৌ--হাবার যে নাই” বলিয়। মোহিনী দীর্ঘ নিশ্বাস 
ফেলিলেন | 

চঞ্চল। আঁশ্্ব্য প্রকাশ করিয়ী কছিল, “সে কি গ' 

দিদীঠাকুকণ এমন কাকে মন দিয়েছ যে তার সঙ্গে বিনাচ্ছ 

হবার বে। নাই £ লোকটঃ কে?” 

মে-ভেবে নে ন! আমি বকিতে পারি না।» 

চ--শিবশঙ্কর বাবু 17-- 

মোন)? 

৮--“আমাঁদের গ্রামের কেছ।” 

মো+-“না”--তবেই তো দিদি গোলে ফেল্লে এখন 

কোথায় খুজি?” অনেক ভাবিয়| কোন স্থির ন/করিতে পা- 
রিয়া চঞ্চল! কছিল-_”একট]' ইসীর1 না দিলে তো পারি 
নণ, একটা ইসার] দিন্-_ 

মৌ" _আুযুঞ্ছ। “রাঁজীর ছেলে” 
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মেো-বিহার?, | 

চ--এইবার হোঁয়েছেশ। বলিয়া! উঠিল, কিন্ত মনস্ 

হুইল না, “বীদরের গীলীয় সোনার হার দিলে দিদি ?” 

বলির খাড় নাঁড়িল শেষে মোহিনীর মুখ প্রতি দৃষি 
রাখিয়া কহিল “ছনুমন্ত” পছুর্ বাঁদরী” বলিয়! মেোছিনী 

তাহাকে টেলিয়। দিয়া ফিরিয়। বলিলেন--চঞ্চলীর মনে 

একটখ সন্দেহ জশ্বিয়ান্ছিল, কিন্তু ভরসা করিয়] বলিতে 

পারিল ন", মাধবলাঁলের ভিন মাস হুইল মৃত্যু সৃৎবাদ 
আসিয়াছে, কি কৌরেই ব1 তার নবম করে, কিন্ত একান্ত 

জানিতে ছবে তাহার সন্দেহ নাই এই স্থির করিয়। 

পুনরায় জিজ্ঞাস) করিল, “রাজার ছেলে বিহার গ্রাম, 

আশচ্ছ) এই অবধি ইসার। দিয়াছেন+। আচ্ছ? মামটী কি 

বলুন দেখি” 

মো_«আর নামে কাজ নাই অমনি বল ।” 

চুন] দিদি তা হবে ন1 নামুটী একান্তই বলিতে 

হবে।”? 

মো।-নাম কোভে নাই ।” 

চ-%আঃ দিদি একবার ফোতেখনাছে" বলিয়? চঞ্চল? 

মোহিনীর চিবুক ধরিয়া রুহিল “লক্ষী দিদি” বলত 
একবার, পেঁড়া দিব, গুড় পাঁটাঁলি দিব, হাতে শাক দিব, 
মাথায় সিন্দুর দিবঃ বল, একবার বল 1” 

«আঃ হাভ নে আর তোর বাঁচালপন1 কৌতে হবে নী” 
বলিয়? মেনহিন্টী চিবুকের হত্ত সরা ইয়া। দিনেব | 

চ--*অআশচ্ছ)? দিদি নীম কোত্তে হবে নাঃ এখন যাঁদবের 
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দদলে মাধব তে বলিতে দোষ নাই তাতে। বলিতে পার 1% 

মোঁছিনীর মন ক্রমে চঞ্চলাঁর কখ] চণতুর্য্ে কিঞ্চিৎ শাস্ত 
হইয়াছিল কোতুকাঁবিষ হইয়। উত্তর করিলেন, “যাদবের 
বদলে মাধব বলিলে তো হবে*স্প্চঞ্চল। ভু দিল--«আ'চ্ছ? 
তবে মাধব 1% 

চঞ্চল1 মোহিনীর প্রতি এক দৃক চাহিয়া! এক একটী 
বর্ণ, স্পষ$ করিয়খ কহিল “কুমারমাধবপ্রসাঁদ 1” 

মোহিণীর মুখ পুর্বববৎ জীন হুইল, লোচন বারি পুর্ণ 
হুইল, “ঞ্চলার ভ্রম দূর হইল, কথা পাল্টাইবার নিমিত্ত 

জিজ্ঞাস] করিল “রাজকুমারী আজ সকালে রাণী মাঁকে 
“মন ম| সে সব মিছে কথা” কি বলিতেছিলে 18 

মোহিনী ছুঃখ স্বরণ করিয়। জিজ্জীন? করিলেন “আজ 

সকালে 2,চঞ্চলন হু দিল «“ম) বলিতেছিলেন ভিনি অনু- 
দেশ আর তিন মাস ছইল তাহার মন্দ সংবাদ আলিয়াছে।” 

চ-“তাহার কি কোন মন্দ ছয় শীই ?” 

মেন)? 

৯৭ কেমন কৌরে জাঁনিলেন ? 
-“পরর্শ তাহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ৮ 

চ মাগি রি 

মো1-তোমার মনেধছরের দোকানের সম্মুখে |” 

চঞ্চল এত শুবণে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয় কহিল, “ধা 

'নিদের দোকানের সম্মুখে, বটে? তবে, বালাপৌষ মুড়ি 
জে টি রত টির. 
তত ৯1 লি 11 হ৩০)০৭ ) 

মোহিনটুক্রশিদলেন--€আঁপনাকে দেখে ফিরে গেলেনঃ 
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আমি জিজ্ঞাস] করিলাম দিদি কি দেখিতেছ তুমি ঘোমটা! 
টেনে ফিরে এলে ।” 

মোছিনী উত্তর করিলেন “হু' সেই তুমি দেখেচ।” 
চঞ্চল]? কহিল *মেই হোতে পারে কিন্ত দিদি আমি 

উাঁর কিছুই দেখিতে পাই নাই কিবল বালাপোষ--আর 

দেখিতে পেলেই ব) কি হোত আমি তাকে তে? কখন দেখি 

নাই, কেবল নাঁমই শুনিছি 1” 
মো-উ*হু একবার দেখেচ 1” 
চ- “আমি দেখেছি কৈ দিদি ন11” 

মোহ দেই যখন পবতালেশ্বরী দর্শন করিতে যাই 
মন্দিরের ভিতর খড় ভিড় হয়, পাঁগ্ড! আমাদের দেখাবার 
নিমিত্ত ভিড় সরাতে গেলেন আমর] এক পার্খে দীড়ীইলণম 
সেই খানে দেখ] হুইয়শছিল ; তুমি এসে পড়িলে তিনি সরে 

পেলেন, তুমি আমীকে জিজ্ঞীস1? করিলে কার সঙ্গে কখ। 

কহিতেছিলে আমি কিছু বলিলাম না তুমি গিয়েউকি 
মেরে আসিলে।” 

চ-%সেই তিনি, আহা! কি ল্ন্দর রূপ, কি নাঁক কি মুখ 
কি টান চোক কি যৌড় ভূরূ, কি বুকের পাট? যেন কাম- 

দেব, আমার চোৌঁকে এখন লেখে আছে" মোহিনী প্রিয়- 
জনের প্রশংসায় তুষ্ট হইয়! ঈ্ষদ্বাস্য করিয়? কহিলেন, 
“ইস্ গৌলে গেলি বে” চঞ্চল) উত্তর করিল «“খোল্বে" 
নদিদি আমার জিনি পিদীঠাকুকণ তিনি সে রূপ দেখে 
থোলে গেছেন আমি দীসী কি ছার” এমত সময় 
গবাক্ষ হইতে এই শব্দ হইল--ও বাব এবার কি? 



অন্ধ খণ্ড । ৫৯. 

দুই জনেই চমকিয়ণ উঠিলেন এক জন পুকষ বাতায়নে দখড়া- 
ইয়। রহিয়ণছে দেখিয়া ভউ মশউ* করিয়] চীৎকার করিয়া? 
উঠিলেন | 

এ শব্দের কারণ এই যেঞ্জাধবলাল ধানিরামকে শীবাক্ষে 
অনেকক্ষণ বলিতে দেখিয়। কৌতূহল" ক্রীস্ত হইলেন, ধানিকে 
অনেক প্রকীর ইঙ্গীত করিলেন, কিন্ত তাহার বোঁধ স্থচক 
হুইল ন, অজ্ঞান হুইয়। শুনিতেছেঃ শেষে মাধবলাল আর 

ধৈধ্য ধরিতে নম) পাঁরিয়! নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শীবাক্ষের 

নিম্নে আদিলেনঃ তিনিও ভিত্তিক বাঁহিয়? কিয়দ্দর উঠি- 
লেন, আর উঠিবার উপীয় নাঁই, হস্ত চারিদিগে বুলাইলেন 

কোন প্রস্তরের ফাটাল কিম্বা য! কিছু জহকাঁরে উঠিতে 
পারেন এমভ বস্ত কিছু হস্তে ঠেকিল না, ধানিরাম গবাক্ষ 
মঞ্চে বসিয়া! এক পদ ঝুলাইয়। দিয়াছিল, সেই পদ 

কিবল মাধবলালের হন্তে ঠেকিল» মাধবলাল সাপুটিয়। 
ধরিলেন, অকম্মীৎ কে চরণ ধারণ করিল ভ্রমে ধানিরাম 

“ও বাব| এ আবার কি” বলিয়] বলে ঝাভায়ন ধরিয়! 

দণ্ডায়মান হুইল, জ্ত্ীগীণে চীৎকার ধনি করিয়। উঠিল, 
মাধবলীল এই সকল শব্দ শ্রবণমাত্র ধানির পদত্যক্ত করিয় 

শীষ্ব নাঁমিতে চেফ? পাইলেন পদ ভঙ্গ ছইয়। হুড়মুড় করিয় 
ভুতলে পতিত হইলেন । 

ধাঁনিরাম এই সকল দেখিয়! ভাঁবিলেন যে মহ বিপদ্ঃ 

'ক্্রীণণের চীৎকার ও মাধব বাবুর পতন শব যদি শুদ্ধান্ত- 
ঈপালকদিশের কর্ণ গোঁচর হয় তাহ 1 হইলে এক্ষণে তাহার" 

ভাসিয়।_উ্্্তি হইবে, ধরণ পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবনা, 
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স্ীগণকে যদি ন। এক্ষণে স্থির করিতে পাঁরি তবে বিষম 
সঙ্কট, এই ভাঁবিয়? ধানিরাম “ও চঞ্চল) ড্ুপকর২ ভয় নাই 
আমি ধানিরাম” “ও দিদীরীণি আমি ধাঁনিরাম চুপ 
ককন” বারশ্বার এই প্রকার বঞ্সাতে চঞ্চল] চিনিতে পা 

রিল, শীঘ্র গবাক্ষের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা! করিল, 

£কেও ধানি এত রাত্রে তুই হেত1 কেন, কি হোঁয়েছে” 
বলিয়। শবাক্ষ দিয়া বহির্দেশে দৃষ্চিপাত করিল, কএক 
জন রক্ষক সেই দিথে আসিতেছে তাহার নয়ন গেধচর 

হইল, সর্বনাশ এক্ষণে ধানিকে ধরিবে উপাঁয় কি চঞ্চল, 
ধানির হল্ত ধারণ করিয়া] “ঘরের ভিতর আয় ঘরের ভিতর 

আয়” বলিয়া থৃহীভিমুখে আকর্ষণ করিতে লাখিল 

ধাঁনিরীমও রক্ষকরীণকে দেখিয়াছিল। &নখ নী) আমি 

পলাই তুমি শীত্র বক্ষ বদ্ধ কর যেন অলে+ আসে না” 

বলিয়। হস্ত মৌচন করিয়)] এক লক্ষে নিশ্নেনাঁমিল, চঞ্চল 

খবাক্ষ ধরিয়! অর্জা শরীর ঝুলাইয়। জিজ্ঞাস। করিল-_ 
*লশশগৌনিত+, ছোট দৌরের নিকট যেয়ে তাহার দক্ষিণে 
দেওয়াল ভাঙ্গ! আছে সেই দিগ দিয়া পালণও”-- 

ধানিরাম “ভয় নাই গবাক্ষ বন্ধ কর” বলিয় ছুটিয় 
সম্মুখস্থ ব্ক্ষমণ্ডলি মধ্যে প্রবেশ করিল, চঞ্চল শবাক্ষ 

কদ্ধ করিলে পুষ্প উদ্ভান তিশিরারত হইল-_ প্রায় আর 
কিছু মাত্র দেখ) যায় না, ধাঁনিরাঁম বক্ষচয় অভ্যান্তর হইতে 
মুখ বন্ধ করিয়া ভু” স্বর করিল, ইঙ্গীত পাইয়ণ মাথব- 
লশল ধানির নিকট উপস্থিত হইলেন, স্বরে কহিলেন, 

“উপায় কি ধানি রক্ষকের1 তে? এসে পড়িল): 
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ধাঁনি কিল “আজ্ঞা কিছু ভয় নাই ছোট দোৌরের দক্ষি- 

€ ণর প্রাচীর ভাঙ্গ। আছে সেই দিক্ দিয়! আপনি পলায়ন 

ককন, এর আমি ঘুরাইয়। উত্তরদিকে লইয়1 যাইতেছি 
দেখিবেন যেন ছে দ্বারের নিকট যান নখ 1+ 

সেতে। আমি পলালেম তোমার উপায় কি, শেষেত 
নর পড়িবেনা?, 

ধানিরীম %আণজ্ঞ। ভার কোন ভয় নাই, দিন ছউক ব" 
রাত হউক আমাকে ছুটিয়াধারে এভিন শ্রীমে এমন কেহ: 

নাঁই”-বহিয়া। 'মাধবলালকে ত্যাগ করিয়া ড্রভ শীমনে 

রক্ষকগগের স্ভুখে দণ্তীয়মান্ হইল-_রক্ষকণীণ তাহাকে 
দেখিতত পাইয়। “এ যে কেও-খধর্২ বলিয়া ধরিতে 

অশ্রনর হুইল--ধানিিরশম ছিহি শব্দে হাসির) এক দৌড়ে 

ভাহাীদের পশ্চাঁতে-পুনশ্চ ছিি করিয়। অট্ট হখস হাসিল, 

মকলে কফিরিয়ণ উত্তরপিকে ধাবমান হইল, মাধবলণল ক্ষণেক 

পানিরামের লুকাচুরি দেখিলেন, আ্চর্ঘ্য জ্ঞান হইল, 
দণ ভন রুক্ষকে তাহাকে ধরিতে পীরিতেছে নখ কখন 

আনে কখন পশ্চাতে কখন ঝোপে কখন খাঁকায় তড়ি 
তেরম্বায় বেড়াইতেছে, এক জন রক্ষক “তীর মার বচ্ছণ 

মার, ব্যাটাকে যেমন কোরে পার ধর বেটা বড় বজ্জীৎ', 
বলিয়। উঠিল, আর সকলে রাত্রে অস্ত্রক্ষেপণ নিষেধ করিল 
আপনা আপনি কাট কাটী ছইবাঁর সম্ভাঁবন1| 

মাধবলালের এই সকল দেখিয়াও শ্রবণ করিয়1 ভর" 

ইল থে ধানিরীম পালাইতে পারিবেক। আপনার পথ 
'দেখিলেন্ু স্বরথবর্থই দক্ষিণের প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে, সম্মুখে 

৬ 
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গড়ে একটী প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে জল নাই, 
পার হইয়া আঁঅবাগীন দিয়" দ্বারের নিকট ধাঁনির অপেক্ষা 
ররিতে লাঁশিলেন। 

[. ধানিরাঁম ক্ষণেক লুকাঁচুরি করিয়। দেখিল যে নিজে 
ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, নিশ্বান ঘন ঘন পড়িতেছে, 

রক্ষকগণের দল ব্বদ্ধি হইতেছে আর খাঁক। উচিত হয় নণ, 

এতক্ষণে মাধবপ্রসাদ নিশ্চয় পলাইয়শছেন এই স্থির করিয়া 

পুর্বার দক্ষিণদিকে ধাবমান হইল, প্রায় প্রাচীরের 
নিকট পোছিয়াছে এমৎ সময় ছুই জন লুক্কীয়িত রক্ষক 
সচ্ছল আসিয়। পর বোলে বেখে সম্মুখ ও পশ্চাৎ হুইতে 
পড়িল, পাঁনিরীম তিলেক বিলম্ব কিব্ব! শঙ্কা না করিয়া 

এক শৃন্যে লম্ফম দিয়! সম্মুখের রক্ষককে উল্লঙ্ঘন করিল, 
রক্ষকগীণ বেগ সম্বরণ করিতে" পারিল না, পরস্পরে ধাক্কা 

লশঙিল পরস্পর সাপটিয়ধ ধন্িল যে উহার মধ্যে 

ক্ষীণ চিৎপাত হইয়া! পড়িল, তাহার উপরস্থ রক্ষক 
ধরেছি ধ্রেছি বলিয়া চিৎকার করিতে লাঙল ছুই একট! 

মুফীঘাত চশিল, শেষে নিম্ন পতিত ব্যক্তির কণ্ঠ স্বর শুনিয়া! 
আপনা আপনি হইতেছেজ্ঞানে লঞজ্জিত হইয়া! ছাড়িয়া দিল, 

ইভ্াযবসরে ধধনিরাম পুষ্পবনে প্রবেশ করিল, সে স্থলেও 

নিস্তার নাই সম্মুশে আবার ছুই জম রক্ষক, উপায় কি, 
পম্চাতেও কএক জন আসিতেছে, সম্মুখে একটা বিশীল 
কিংশুক বক্ষ, সড়২ করিয়! র্ক্ষারেশছিণ করিল, একটী 
শাখীয় পদন্যস্ত করিয়া নিম্নে লশ্বমান হইলুঃ এক জন রক্ষক 

তাহার নিম্ে অসিয় উপস্থিত হুইল, ধ1 কৌছে এক চপে- 
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টাথাতে তাহার উদ্ীষ ফেলিয়| তাহার দ্রীকি টানিয়] ধ- 
প্লিল, রক্ষক “ওরে বাবা ভূত২ বলির! সটানে চম্পট দিল, 
এই শঙ্কাজনক শব্দে সকলের মমে আতঙ্গ হুইল ভূতং 
বলিয়া সকলে পলায়ন করিল্ অবসর পাইয়। ধামিরাম 

পগীরপার ছইল ! ূ 

ওদিকে চঞ্চল! গবাক্ষের অভ্যন্তর ছইতে দেখিতেছিল, 
নয়ন খোঁচর হুইল“যে ধানিরাম আরও এক জন ব্যক্তির 

সহিত মিলিত হুইল, চঞ্চল] পুনশ্চ গবাক্ষ উৎ্ঘাটন করিয়। 
ধাঁনিকে ডাকিবাঁর উৎযোখী করিতে ছিল এমভ সময়ে এন 

জন রক্ষক এ দিকে আসিয়। ব্বস্তীস্ত জিজ্ঞাস! করিলে 
চঞ্চল। কহিল “এমন কিছু নছে একটা হুড়মুড় শব্দ 

শুনে আমর ভয়ে চিৎকার করিয়া! উঠিয়াছি, রক্ষক 
+আস্ছণ” বলিয়া] চলিয়া গেল-কিন্ভত গধর২ঠ শব্দ 

বন্ধ হইল ন1, মন অত্যন্ত ব্যাকুল হুইয়। উঠিল্১) কি হইতেছে 

জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছ! ছইল শীবাক্ষ কদ্ধ করিয়! রাজী- 

কুমাঁরীর অনুমতি লইয় বছির্দেশে গমন করিল । 

১ 



৬৪ এতিহাদিক-্নবনযাস | 

কি কর কি কর, শ্যাম নটবর, যাই সর নিজ কাজে ।' 
আমর শোকু-লর কুল ললনণ, জেঁমেও ছরি তুমি জানন?, 

ছলনশছাঁড়ন]ছু'য়োন। ছুঁয়োন। ছিছি মরি হরি লাজে। 
চপল নয়ন, ঘন বরিষণঃ কোর 'ন। ছদে খাজে । 

মিশ্মতি রি, করে ধৰি-হরি, ক্ষমাকর পখ মাঝে ॥ 

ওহে চতুর কাল" ত্রিভঙ্গ, কখন করনি নীর*র সঙ্গ, 
সর সর বাজে অঙ্গে অঙ্গ হেন কি তোমায় সাজ ॥ 

»দয়ালচাদ মি | 

চঞ্চল? অন্তঃপুর হইতে বহির্দেশে আসিয়। সিংছদ্ারে 
উপস্থিত হইল, দ্বারে প্রধান দ্বারপালক বাঁকেসিংছ রসিয়। 

আছে--তিনি যেমন দীর্ধে তেমনি প্রন্তে ক্ুষ্ঞবর্ণ_গেফ 
শ্জতে মিশ্রিত হইয়। আঁকর্ণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে বক্ষঃস্থল 
লেমারত, বয়ম্ প্রায় পঞ্চীশৎ্ মন্সকের এক ধারে স্বর্ণ 
হুর জড়িত এক রক্তবর্ণ পাঁগড়ী বন্রভাবে শৌভি। করি- 

তেছে-গলণয় ম্র্ণ কি-ভুজ যুগে স্বর্ণ তামা) _একখান। 
রন্ষিন বালীপোয় পুষ্ধদেশী বত করতঃ বক্ষঃস্ফিত করিয়া 

বঞ্ষিম ভাঁবে বনিয়। আছে, চঞ্চলাকে দেখিয়া] সহ্গাহ্য বদনে 

জিজ্ঞাসা করিলঃ “কিগে চঞ্চলা এম২ এত রাত্রে যে 

চঞ্চল! শুচ্কি হ+পিয়া উত্তর কর্রিল «কেন রাত্রে কি আ- 
নিতে নাই 1৯ 

ব1--«কেন খাঁকিবে না তুমি রোৌজ২ এস, ভরবে কি না 

অপমার ক্রি এমন কপাল হলুব যে তোমাকে ভ্রবেল। দেখিতে 

পীব।?, 



অঙ্ক খও্। ৬৫ 

চঞ্চল ঈষৎ অঙ্গ ভঙ্গী করিয়! কহিল *ত৭ বল" যায় কি 

পুকষের পাতা চাপা. কপাঁল হবার আশ্চর্য্য কি ?” 
ব1--“তবে কি আমার কাছে এসেছ”-- 
চ--“হু' এমতি তে? ধোঁধ হোঁচ্ছে।” 
1-”কি মনে কোরে | 
চ-“রাঁজকুমারী বলিলেন যে মণির মার রোঁজ২ পুরাণ 

জ্বর হোচ্ছে ভা তোমার গোটা? কতক লোম এনে একট। 
মালি কোরে দিতে”-- 

ব1--«হো! হে করিয়) হান্ত কবিতে২ কহিল আমি 

কি ভম্নুক। 

. চ-ভা আমি জানি কি এখন মুখ বোঁজ, আর এত 
রাত্রে যুলাখেতে হবে না । 

তোঁমীকে কথায় পাঁর4 ভার. বলিয়ণ| রীকে--নসিংহ 

খাঁটিয়া হইতে গীত্রোণ্খান করিয়। চঞ্চলার নিকট গেল | 
চ--ণ্যদি এত ভার বৌধ হয় তবে আবার আমার 

নিকট আস্ছ কেন। 

ব-_-““কি করি” বলিয়। বাঁকে সিংহ স্থুর করিয়! চঞ্চলার 

সম্মুখে কক্ষ ও হস্ত নাড়িয় শাীইতে আরস্ত করিলেন,“খেলত 
শেঁদ! পড়ে মুন মে, বলে মেরা গেঁদা চোরাই, হাঁত ডারি 
আগিয়াবিছে ঢোরি। এক গেই হই পাঁই,শ্যাঁম মোরে চৌর 
বনাই 1৮ 

চঞ্চল কি করে মুখে বস্ত্র দিয়] ছাসিভে লাঙ্িল, 

/ত্বকার্ধ্য সীধন করিতে হুইবে, বকে সিংছের অনুমতি ভিন্ন: 

»ধাইবার যে। নাই, স্বব সহ্য করিতে হইল | কএক জন দ্বারবান্ 

মদ 



৬ এতিহাসিক-নবন্যাস | 

যাহণরা সেই স্থলে ছিল বীকে সিংহের উৎসাছ দেখিস" 
তাহারাও লেখে খেল বাহব। জমাদার সাহেব, বাব? 

বুড়। জৌয়াঁন, তবে নাকি রস নাই, এই তো মোর দাদ+, 

চঞ্চল] দিদি এই বারে তোমার রমসিকত1! বোঝ যাবে 

এই মত উৎসাহ দিতে লীখিল+ বাঁকে নিংহ মেতে উঠিল, 
চঞ্চলা বেগৌছ ভাবিয়া রিয়া! পড়িল, সকলে “বাহব 

মার লিয়! “ভয় কি” রাম দোবে বাঁকে সিংহের প্রিয় 

সঙ্গী উঠিয়1 বকের পৃষ্ঠে ছুইটী করাঘাঁত করিয়1-*এই তো 
মোর দাদী হবে ন। কেন” বলিয়া হস্ত ধরিয়। টানিয়" 
বসীইল” বকে সিংহ চঞ্চলার প্রস্থান দৃষ্টে খতমত খাইয়? 

ছিল, মনে করিল চঞ্চল? বিরক্ত হুইয়1 চলিয়। গেল+ কিন্তু 

তাহার প্রধান পরামর্শ দায়ক বদ্ধুর এই সকল উৎসাহ- 
কর বাক্য শুনিয়। মনে ভরম! জশ্মিল--“কেমন হে কেমন হে 

জিজ্ঞাসা করিল” | 

“এতেও আবার কেমন হে-রমিকতায় গোলে গেছে, 

আমরণ ছিলীম বোলে গাঁঞ পড়েনি তা নী হইলে কি 

করিত"? রাম উত্তর করিল | ্ 
বাকে বুলিল সভ্য সত্যি তবে চৌলে গেল কেন ? 

.  'চৌলে যাঁবে না» এত লোকের সম্ভূখে তোমার থীয়ে 

পড়িবে তাঁর লজ্জা! নীই।+ 

বাঁকে মু? প্রফুল্লচিন্ত হইয়া কহিল; নি ঠিক বোলেছ 
এবারে যখন আসিবে তোমরা সকলে সোরে যেও ॥ 

পির্বনাশ, ভ1 হবে না দীদণ/ চঞ্চল একে ছেলে মানুহ, 
তাতে ভীল মানুষের মেয়ে তায় আবার রাঁজকুমারীগ 1? 



ক্র খণ্ড! | ৬৭ 

প্রিয় সঙ্গী একটা কারখানা কোরে বসিবে জাত টু 
খেয়ে বোম্বে |, 

বাঁকে কর্ণে অন্ভুলি দিয়া “রাম রা গাঁকি হয়” খলিল! | 

রাঁ_কি জানি দাদ1 আজকাল তোমার যে পড় তা 

“ন] না তা নয়, অনেক দিন চাঁকরি করিয়া কিছু জমা- 
ইয়ান এক্ষণ রাঁজীর অনুমতি লইয়| বিবাছ করিব স্থির 

করিয়াছি”-এমন সময় কয়েক জন দ্বারপণলক কোলাহল 

শন্দে দ্বারে উপস্থিত হইল, কেহ 'বলে ভূত, কেহ বলে তা 
নহে চোর আর কেহ বলে ভাই মেযণ হবার তাই সে 

কথায় অর এত পেতে কাজ নাই, রাম২। - 

চঞ্চল অন্তঃগুরের দ্বার অবধি গমন করিয়ণ কিঞ্চিৎ 
ক্ষণ অন্তরালে দণ্ডায়মান। ছিল এই সকল কথ তাঁহার 

কর্ণগোচর হুইল, ফিরিয়। .দেখিল যে আর কয়েক জন 

ঘ্বারসান্ আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছে। মনে ভাবিল যে 
এত লোকের সম্মুখে আঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না, ধীরে২ 
ফিরিয়। আসিল | 

বশকে সিংহ চঞ্চলার প্রত্যাঙীমন অন্দর্শনে আহ্লাদে 
পার্শস্থ রামদোবের উকদেশ এমত টিপিয়া কছিল, “দেখ২ 
আবার আস্ছে, শেঁখেছি বঁড়িসে মাছ আর কোথা 
যায়” যে ভার এক প্রকার উকভর্গ ছইল যাতনায় চিৎ 

কীর করিয়ণ? উঠিল, «আহে দেখেছি, হীট্ু ছেড়ে দেও 

ইখটু ভীঙ্গিলে যে আমার কি চোখ-নীই, ছুই হস্তদ্বার উর 

হজ্ত সরাইয়া দিয়! হস্ত মর্দন করিতে লাখিল |” 
বাঁকে -শ্সংহ  চর্চলা। দর্শনে হতজ্ঞানঃ ভ1 লেখেছে২, 



৬৮. এইতিহাদিক-নবন্যাস। 

আঃ এখন হাত বুলন রাখ, কি নিন বল না চঞ্চল? যে 

এসে পড়িল। 

ভোর মাথ। কোঁর্কি বলিয়। বিরক্ত না রামদোবে 

সরিয়। বসিল। | 

বাঁকে -আঃ রাগ করিম কেনঃ কি কোর্ধ বোলে দেন” 

ছটা রমিকতা কর্ষেঃ তাহাই করি বলিয়া পশলক্গ 
হইতে গীত্রোখান করিল,। | 

«তরে নী না করিস কি এত লৌকের মীঝে”1-ৃবিলিয়া 

রাঁমদোবে কাছা? ধরিয়া বলীইল | 

বাকে সৎ রামের কর্ণেং জিজ্ঞাসা করিল, “একটাও 
করিব.ন1 | 

র1-ন। না একটাও করিতে হুইবেক না? এখন বোস-- 
বকে দিংহ মস্তকের কেশ চুল্কীইতে লীখিল। | 

 চঞ্চল। নিকটে অখলিয় দ্বারবান্দের জিজ্ঞাস করিল, 
«কৈ কি হোল” দ্বারবীনের। উত্তর করিল *“অআশর দিদিকি 

হোল, খিছিলাম আর কি, একটা! ভূত” চঞ্চল 'ওমণ ভূত 
কিগণ' বলিয়ণ অর নিকটে আজিল| 

রঁকে সিংহ আর স্থির হইয়া রহিতে পারিল না, সেও 

ভূত কি, জিজ্ঞাস। করিতে২ চঞ্চলার পার্থ্ে আসিক়়) দ- 

৪ 1 

দ্বারবান্ কহিল, দিদি যে মাত্র তৌমর1 টেঁচিযে উঠেচ 
অশমরণ অমনি শিয়ে পড়িছি দেখি যে একটা লোক রাঁজ- 
কুমণরীর "ঘরের দিক্ হইতে বেরিয়ে এল» আমরণ অমনি 
ধর২ কোরে চারিদিক থেকে 'খিরে ফেল্সিলাম্» একবার" - 



অষ্টা খণ্ড! ৬৯ 

এদিক একবর ওদিক কৌরে অখমণাদের দম বার করে 

ফেলল্লঃ তার পর আমি অর বিশে ফুলবাশখীনের ভিতর 
শিয়। দীড়ালুম, দেখি আমাদের নিকট দৌড়ে 'আশল্চে 

বিশেকে বলিলাম সামলে, বেক্ন নিকটে একচে অমনি 
সাপুতট ধোরেছি দেখি যে বিশেকে ধরিছি আমি অমনি 

ভাড়ীভাড়ি ছোড়ে দিলাম * 

বিশে বাঁক এ বুঝি ভোমাঁর ভাঁড়াতাড়ি ছাঁড1। 
আরে নহে না দেকি আর জেনে মেরেছ্ি-তাঁর পর 

িশেকে' ছেড়ে দেখি যে ফুলবাধানের ভিতর দিয় 

পালশচ্ছে,। বলিতে কি ভাই আমার মনে ভয় হোল 
অমি আস্তে তফাত থেকে চলিলামঃ তাঁর প্র দেই 
লন কিংশুক খীছট। আছে জাঁন, প্রায় আমরা তার 

তঙ্গায় এসছি ও বাবা এক প1 ভূঁয়ে আর এক পা? 

আশ ভালে দিয়) উদ্ঠি বসিল আমি তো! অমনি রাম২ 

বোলে দাড়ালুমত পেঁচো বোধ ছয় দেখিতে পাইনি সেক্টর 
গাছের তলায় এল* ও বাব! যৈই এসেছে অমনি আগ 

ভাল গেকে হাত বজজ্রদধারে তাঁর টিকী ধরিল পৌঁছে] 
লা অমনি ও বাঁব। বেক্গলে এক দৌড় আমর না অমনি 
ফিতর র'ম* বলিতে২ দেখড়-+বাঁব। আমিত আর রাত্রে গদিকে 

যাব ন11 

চঞ্চল] বুঝিতে পখরীরল যে ধানি প্রস্থান করিয়াছে কিন্ত 
কি নিমিত্ত অশজিয়াছিল তাহ জ্ঞাত হইবার জন্য আরও 
উৎুক হইল প্রকাশ্যে কহিল “ও মা] আমিও রাত্রে বাঁগানে 

শর যাব না খার্কে তত্শ্রবণে বক্ষে চপেটাঘাত করিয়? 

টা 
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কছিল 'ভয় কিআমি নিয়ে যাব'-চঞ্চলা নিশ্চয় জীনিত যে 

বাঁকে সিংছের অনুমতি ভিন্ন বাহিরে যাইবার যো নাই 
স্তর তাহার তোঁষধামদ ন1 করিলে সিদ্ধ হইবেক নব বাঁকে 
সিংহের উত্তর শুনিয়1 মুচকি হাসিয়া শী পাতিল? করিয়া 
কহিল, “জমাদাঁর সাহেব রাঁজকুমারীর একটী বরাত 

আছে, জামকে একবার বাছিরে ছেড়ে দেছ+--বীকে সিংহ 
জবাক হছইয়] জিজ্ঞাসা করিল «এত রাত্রে ।- হী? এত 

রাজ্রেই আবশ্যক,কাল সকালে মেলায় যেতে ছবে আনিবশর 

সময় পাঁব ন1/+ চঞ্চলব উত্তর করিল | 
আশচ্ছ! তবে চল একল যেতে দিব ন1ঃ আমি* সঙ্গে 

যচ্চি। 

চ--ভুমি গিয়ে কি করিবে অশমি একলণ গেলেই হইবে, 
আমার যে লজ্জ] করে| 

ব1-তবে ছবে না তৌমার সঙ্গে আমার একটা কথা 
আছে। 

কি কথা এখানে বল নম", রাত হোল যে তোমার 

পায়ে পড়ি আমীয় শীত্ত ছেদ বলি চঞ্চলা হাত 

জোড় করিয়। কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল ] 

বাঁকে সিংহ গম্তীরভাবে মন্তক নাড়িয়। কিল সে 

কখখ এখানে বল হবে নব 

চঞ্চলাঁ-তবে আমি রাঁজকুমারীকে বলি গে? যে তুমি 

যেতে দিলে ন। বলিয়! রাগ প্রকাঁশ করিরণ ফিরিয়। চলিল | 
বকে সিংহও মতগর্ধে কহিল তা তুমি বল ধে আমি 

ছাঁড়িব না চঞ্চল দেখিল যে সময় বাঁইয়*, ঘাঁয় শীত") 



তত্ত খণ্ড। লিও 

যাইতে পাঁরিলে ধাঁনিরাম নর্র হইতে শীমন করিবার সম্ভাঁ 
বন, তাহ7 হইলে শ্রম ব্রথ। ছইবে, যাছ1 হউক যাই, পথে 
বণকেকে তাড়াবার চেউ$1 দেখিব এখন এই স্থির করিয়' 
ফিরিয়া আলিয় কহিল, পিদীর কাল বড় আবশ্যক 

তোমার আস্তে হয় এম বলিয়া হন২ "করিয়া চলিল, 

বাকে সিংহ অসনি তরবাঁর কক্ষদেশে লইয়] ডন গমনে 
চঞ্চলার সঙ্গে যুটিল, চঞ্চল? হন২ করিয় গ্রত পদস থরে 
চলিতে লাশিল, বাঁকে সিংহ স্ুলকাঁর বয়ম্বশতঃ এত. 
দ্রতগমনে কট বোঁধ হুইল হোশ ফোঁশ করিয়] চঞ্চলাকে 

জিজ্ঞাসা করিল “চঞ্চল। রাশ কোৌরেছ, একটু দীড়াও ন। 

একট? কথ? বলি”-_চঞ্চল। তাহার ঘনশ্বাস শুনিতে পাইয়' 
ছেল কহিল, “না ন1! এখন না! রাত হবে আগে আমি 

আমর কাজ সেরে আপি তার পর এখন শুনিব এখন 

তুমি আমার সঙ্গে এস বলিয়! আর দ্রুত পদসঞ্চারণ করিতে 

লাখিলঃ বীকে আর সহগমন হুফর দেখিয়ণ ছুটিয় 
5ঞ্চলার হস্ত ধরিয়। চঞ্চলশকে দ্াড়করাইল ক্ষণেক চঞ্চলার 

মুখ প্রতি ডবডব চাহছিক্সগখ কহিল রামদেশেবে থাকিলে বেস 

হ্থোত,» চঞ্চল ভাল বুঝিতে না পারিয়। জিজ্ঞাস করিলঃ 

কে থাকিলে ভাল হোত? বাঁকে সিংহ খতমত খাইয়া কহিল 
ন। না তানয় প্লাজাকে কি বলিব? 

কি বলিবে চঞ্চল। চমতরীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল-_- 

বাকে* সিংহ মস্তক চুল্কাইতে২ কহিল ৩4২ এমন কিছু নয় 
এই২ আমাদের বিয়ে ।-_চঞ্চলা অপ্প বুঝিতে পাঁরিয়া 

শস্য করিস 1জজ্ঞাসা করিল কাদের বিয়ে ।__বাঁকে 
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লিংহ “এই তোমার আমার বিয়ে” বলিয়া চঞ্চলার ১৪] 

ধরিল, «গেথেছে বিলে মীন আর কফৌঁখা যায়ঃ কেমন 
রানা /”” এতচ্ছবণে চঞ্চলশর পেট হাসিতে গুলা ইয়? উঠিল 
পাছে বাঁকে রাগ করে ভাবিয়া মুখ বজ্র দিয়] টিপিয়। ক- 

হিল এই বৈত নয় তা সেখানেই ধলিলেইডে। হইত এত দুর 

আমার আন্দে আলিবাঁর কি আবশ্যক ছিল। 

বখ-না ন] রাম দোঁবে বললে এসব কথ একল। পোল 

বলিতে হয় সকলের লাম্নে বলিতে নাই | 

চঞ্চলণ উঈষৎহাশ্য করিয়া কহিল রাম দোৌবে কি 

একথা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে! 

বই এমত কথণ সে আর আমার কাছথেকে এমন 
কথ কত শিখেখেছে। 

চ--“আচ্ছ এখনতে। বলা হয়েছে আমার হাত ছেড়ে দেও 

আশমি যাই তুমি ফিরে যাও লোকে দেখিলে কি মনে করাবে” 

নাকে মিংহ হস্ত চাড়িয়। কহিল, 4৬1 সত্যি লোকে কি 
মৌনে করাবে, তবে আমি যাই তুমি শীঘ্র এস, আমি কাল, 

সকালে রাজাকে এখন বলিব 1” .* | 

মা নাকাল বোল নী, মেলীর পর বোল, এত গোলে 

বলিলে ছবে না বলিয়। জ্ত গতিতে চঞ্চল। চলিয়) গেল | 

বাঁকে সিংহ আহ্লাদে আশটখাঁন, যেস্থলে চঞ্চল" 
তাকে ছাড়িয়।! ছিল সেই স্থল দখড়াইয়! এক দৃষ্টে 
চঞ্চলীকে দেখিতে লাগিল তাহণর ঠা ঠমকয়ুক্তী গতিতে 

মোহিত হইয়া পড়িল, তরবাঁরের কোষ বাজাইয়। কুন, 
কৌরে গীছিতে লাগিল, «আরে নাই রৌমএজায় রে নষ্' 
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নায়েরেং নায়েরে না অরে মায়েরে নঃ আহ) কি চলন 

যেন নায়েরে ন$, কি হাঁসি নায়েরে না” এমত সময় আপদ 

বিদায় হইয়াছে কি না ভাবিয়া চঞ্চল। কফিরিয়। দেখিল 

“আহা! কি ফিরে চাওন যেন নায়েরে নাইরে নাঁয়েরে না”__ 

এই রূপ গদ২ ভাবে যতক্ষণ চঞ্চল দ্রর্টি-গোঁচির ছিল 
ভতক্ষণ গাইর] দৃষ্টির অগৌচর হইলে রাজদ্বারে প্রত্যা- 

ন করিয়। দেখেন যে রাঁমদোবে খট্রাজে শয়ন করিয়াছে 

ভাড়াতাঁড়ি তাহার নিকট গমন করিয় এক হস্ত তাহার 

'ডিতে দিয়া অন্য হন্ত তাঁহার মুখের নিকট নাঁড়িয়া। “আরে 

নায়েরে ন) গাইতে আরন্ত করিল,--রামদোবে অবাক 

হইয় খট্]াঙ্গে উঠির) বপিয়। জিজ্ঞাস! করিল “ওহে ব্যাঁ- 
পার কি?” 

ল%--অঞ্জরে তায়েরে না, নায়েরে না| 

র)--আছে তাঁতে। শুত্তে পাস্ছি এখন ব্যাপারট1কি? 
ব--আর ছোয়েছে হোঁয়েছে নায়রে না| | 

রা-কি হোয়েছে? 

বার্থ লাকে*বল। হোৌয়েছে তীয়রে ন] ] 

র”তার পর সেকি বোলে? - 

বন বোল্লে হু রাজাকে বৌলে। মায়েরে না" 
রামদোৌবে আশ্চর্যান্থিত হইয়। কছিল সত্যি তবে “আর 

তোকে কে পায়রে তাঁয়রে ন” বলিয়া পৃষ্ঠদেশে ছুইটা মুফটা- 
ফাঁত করিব কহিল, কাল সকালেই মেলায় যেতে হবে 
রাত ছে য়েছে এক্ষণে পোওগো। 

” বকে সিংহ শ্টাচ্ছাং বলিয়। খটাঙ্গে শয়ন করিল আন 

০ 

নখ ০৪০ 

র 
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হলাদে আর নিদ্রা ছইল নাখট্রাঙ্গ বাজাইক্স] নায়রে ন 
গাইতে লাগিল | 

রামদেবে বিরক্ত হুইয়! কহিলঃ আছে কি কর তোমার 

কি নীয়রে না আর শেষ হবে নী« আমাদের একটু ঘুমাতে 
দেও, নিদেন একটু অণস্তে২ খাও । 

বাঁকে নিংহ আচ্ছণ? অশচ্ছণ বলিয়। গুণ গুগ করিষ৭ গী- 

ইতে লাশিল। 

তাসনিম ও 

সামী বোলে নাহি লাজ আঃ আরে ভীগিনে। 
ৃ ভাঁরতচন্দ্র। 

চঞ্চল কিয়ৎ্দুর গীমন করিয়। পুনশ্চ ফিরিয়া দেখিল, 

যেবাকেকে আর দেখ যায় না, ফিরিয়া দক্ষিণদ্বারীভি- 

মুখে জ্রতবেগে চলিল, কিয়ৎ্দুর গমন করিয়াছে+ এমভ সময় 

£কেও চঞ্চল? এত রাত্রে যে” বলিয়া এক্ জন পুঁকষ তাহা 

শ্বন্ধ দেশে হুত্তার্পণ করিল চঞ্চল ফিরিয়। দেখিল যে 

মনোহর | 

মনোহর সন্ধ্যার সময় নালন্দে আগমন করিয় শ্রাবণ 

করিল যেঃ ধানিরাম আর মাধবলীল রাঁজথৃহাভিমুখে 

শীমন করিয়াছেন, মনে বড় হ্বন্দেছ জন্মিল, কাহাকে কিছু 

ন+ কহিয় রাজগৃছে উপস্থিত হইল, রাঁজ বাঁট়ীর দ্বারে 

গিয়৭ জিজ্ঞীস1 করিলে লেকের) উত্তর করিল ই ধানিরাম 

'গ আর একী লোক চৌকির ভিতর প্রবেশখকরিয়ীছে-' 



অঙ্ক খণ্ড। ৭৫ 

সনেোহছরের সন্দেহ দূর ছইল স্থির জ্ঞান হইল যে মাধবলান্স 

মোহিনী দেবীর সহিত সাক্ষী করিতে আপসিয়াছেন, কর্ 
অত্যন্ত গৃর্তিত হইয়াছে, ধর পড়িলে আঁর' রক্ষা! নাই, 
যাহা ছউক, শেব দেখিয়া যাইতে হবে এই স্থির করিয়া 
ক্ষণেক দ্রীড়াইয়া রছিল, শেষে ভাঁখিল যে তাহণদের অগ্ঠয 
রাত্রে নালন্দীয় যাইতে এদ্বার দিয় বাহির হইলে অনেক 

ঘোর হুইবে, সৃতরাৎ দক্ষিণদ্বার“দিয়] শীমন করিবে, তজ্জন্তয 
সেই দ্বারে গমন কর! উচিত এই সিদ্ধান্ত করিয়ণ কিয়ৎদূর 
আসিয়1 দেখেন যে চঞ্চলার মতন কে এক জন স্ত্রীলোক 
দ্রুতপদ সঞ্চারণে গমন করিতেছে নিজেও ভ্রুত গীমন করভঃ 

নিকটে আসিয়। দেখিল চঞ্চলাই বটে, স্কন্ধে হন্ত দিয়? দাড় 
করাইয়। জিজ্ঞাস। করিল “চঞ্চল যে, এত রাত্রে কোখায় 1৮ 

চঞ্চল] মনোহরকে দেখিয়। লজ্জায় গাত্র মস্তক বন্ধে 

উত্তম রূপে আচ্ছাদন করিয়? নত্রমুখী হওত জড়সড় 
হইয়! মৃদ্স্বরে উত্তর করিল, আপনাকে খুজিতে 
আসিয়াঁছি*। মনোহর চমত্কত হইয়। জিজ্ঞাস করিল, 

“আমাকে খুজিতে আপিয়াছ কি ?”-_চঞ্চল1 সমস্ত বতান্ত 
ব্যক্ত করিয়া কহিল» মনোহর শ্রবণ করিয়া! নিশ্বাস 
ফেলিয়া কহিল, পর্বাচলুম ধরা পড়েনি যে এই ঢের”-_ 
এই সকল কথ কহিতে২ তাঁছাঁর। দক্ষিণের ম্বারে উপস্থিত 
ক₹ুইয়। দেখিল যে মাধবলাল ও ধানিরাম দ্বারাভিমুখে 

'আসিতেছেন | 

- খানি মনৌষ্ুরকে দেখিয়1 চম্কাইয়। উঠিল মাঁধব- 
'লালওঞনাহরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সঙ্গে স্ত্রীলোক- 
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টাকে দেখিয়া ধানিকে জিজ্ঞীসা1 করিলেন, ধানি ও জ্ত্রীলো? 
কী কে” ধাঁনি মুদুকি হাসিয়। কহিল, “বু মামী 11 

মনেহর নিকটে আনিয়া ধানিকে ডাকিয়। চঞ্চলণকে 
রশজদ্বাঁর পর্য্যন্ত পৌছিয়' আসিতে কহিল ও মাঁধবলালকে 

কহিল, প্রাজকুমার সর্ব গ্রকার অধ্যাতি হইয়াছে কিবল্ 

এইটী বাকী ছিল, তাহা ও কি পুরণ করিতে চাহেন 1৮ 

মাধবলাল লজ্জায় আম্ভ২ করিতে লাগিলেন গিবিক্ষণে 

'আক্ুুন যা হবার তাঁতে। হইয়াছে” বলিয়। গমন কন্িল। 
পথে মাধবলখলকে অনেক বুঝাইল, মীপব মনোহছরের নিকট. 

আঙ্গীকার করিলেন ৫ধ+ নেই দিবসীবধি মেোডিনীর আশা 
ত্যাগ করিলেন। | 

চঞ্চল) কিয়ৎদুরে দাড়াইয়াছিলঃ ধাঁনিরাম লিক 
আসিয়া দীরে২ কর্ণেং কছিল,মামী এস মামার গন্ধ 
কোণ্যেকে পেলে ? এক গীয়ে চেকি পাড়ে জার গু 
মাথণ নড়ে। 

৩] 

“দূর বানর--এখন চল আর হেয়ালি বলি 

না” বলিয়। চঞ্চল ধাঁনির সমভ্ভিব্যাহারে গীমন করিল । 

কিয়ৎুদুর গমন করিয়) চঞ্চল) ফিরিয়া দেখিল যে মনো- 

হুর দ্বার দিয়া বছির্থমন করিয়াছে ধানিরামকে কহিল, 

“ধানি শোন একটা কথ। বলি।” 
ধানিরাম--“এত রাত্রে আর কথায় কাজ নাই, ঘদে 

চল” আগকে এখন আর তিন ক্রোশ পথ চলিতে 
 স্ছল্ন।? 

হতল থে 

চঞ্চল «ন] নাঁ শোন্ না বলিয়। ধালিরিশ্ ধারন 
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পুর্্বক রাজপথ হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইল, ধানিরাম 
জিজ্ঞান। করিল, “কি বলিবে শীত্র বল রাত হোল ।% 

চ-অন্দরের ভিতর হ্বিয়াছিলে কেন ? 

ধামামী কেমন আছেন দেখিতে | 
চ-তাই বটে, আর সঙ্গিচী কি দেখিতে এসেছিলেন । 

ধ।-আমার আবার সঙ্গি কে এসেছিল? 

চ--যিনি ভোমাঁর মামার সঙ্গে চলিয়া গেলেন ? 

ধামীমার সঙ্গে বিনি চলিয়া গেলেন তিনি মামার 
ইয়ার | ১ 

চ-্টার নাম কি? 

ধাঁমামার ইয়ারের মাম মাম) জানেন, তুমি কোন্ 

তাকে জিজ্ঞাস! করিনে ? 
চঞ্চল “ভামাঁসা করিন্ কেন ধাঁনি, বল্ না” বলিয়া! 

অন্ত মনে ব্যগ্রাতা বশতঃ ধানির এত নিকটে আসিল যে 
উভয়ের বস্ত্র সম্মিলিত হুইল হই হস্ত দিয়! ধানিরামের 
বক্ষঃ স্থিত হস্ত ধারণ করিয় পুনরায় ব্যগ্র হইয়। জিজ্ঞাস! 
করিল, কৈ বল্ না ধানি। 

চঞ্চল] ব্যগ্রত1 বশতঃ এত নিকটে আমিয়াছিল যে, 
ধানি ম্পর্ষণাশঙ্কা ভাবেই হউক, বা স্বভাবতই হউক, 
হস্ত 'চঞ্চলার স্কন্ধে রাখিল+ মস্তক নত করিয়া ধানিরাম 
উত্তর করিল, «মামীর সঙ্গে এতক্ষণ কখোপকখন করিতেছিলে 
একখাট1 কি জিজ্ঞাসা করিতে পার নাই | 

, চ--তীকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার কেমন ভয় হয়, 
কিমনে বন! 
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ধা-ই৭ তর বেল ভয়-কি মনে. করিবেন আর 
আমার বেল টব২ কোরে পেটে ভুবুরি নামাতে বুঝি 
একটু ভয় হয় ন1। 

চ--আঃ বল না কেন। 

ধাকেমন কোরে বোৌল্ব। 
চ-বেশল্বে নখ, বোল্বে না, আমি 'জানি কে এসে- 

ছিল । 

পানি অন্তরে শিহরিয়া উঠিল, বাহিক অত্রান মুখে 
জিজ্ঞাসা করিল, গদি জান, তো আমার পেটে এতক্ষণ 
ডুবুরি নাঁমাঁচ্ছেলে কেন, অশচ্ছ1কে বল দেখি” বলিয়ণ মস্তক 

নত করিল। রর 

চঞ্চল] ধাঁনিরাঁমের কর্ণেং কহনেচ্ছায় সম্মুখে নত হুইল, 
তাঁহার কেশ পাশ ধাঁনির গগুদেশ স্পর্শন করিল, 

নিশ্বাস কর্ণে পতিত হুইল, মুখসৌরভ নাসিকাঁয় প্রবেশ 
করিল, ধানিরাঁমের বায়োদোঁষ বশতঃ শরীরে লোঁমণঞ্চ হইল, 
দন্তে ওষ্ঠ চাঁপিতে হুইল । 

চঞ্চল মৃছ্ম্রে কর্ণেই কছিল “কুমার মাধবপ্রসাঁদ” এতদ্- 
শ্রবণে ধাঁনিরামের মনে মহ শঙ্কার উদয় হইল, চঞ্চল) কি 

প্রকীরে জানিল,জিজ্ঞীস। করিল «“ভোমাীকে কে বোল্লে”- 

চঞ্চল এক পদ পশ্চাদ্গীমন করিয় কছিলঃ “বোল্ব, কেন” 

খধাঁনিরাম। “বল আর নাই বল, একথা নিঃসন্দেহ মামার 

কাছ থেকে বার কোরেছ 1, 

চ--সত্যি ন9 মাইরি নাঃ তৌমাঁর মামার কাছ থেকে 
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আমি একথা শুনি নে ধানিরাম যাঁড় নাড়িয়। “মিঃসন্দেহ 

ডুবুরি নামাইয়াছিলে” বলিল। 

“সত দিব্বি কোচ্ছি তার কাছ থেকে: শুনিনে আমার 

কথ তোমার কি বিশ্বান হয় নী বলিয়া চঞ্চল টা 

ধানির হুম্ত ধারণ করিল । 

ধা-বিশ্বীস অবিশ্বাসের তো কথ] নয়, আমরা কএক 

জন ভিম্ন আর কেহছত জানে না তার মধ্যে আমর তিন 

জন স্কেতাঁয় এসেছি। 

চ-*“কেন জানিনে না আর এক জন জানেন তার 

কাছ থেকে শুনেছি” ধানিরাম চমকিত হইয়) জিজ্ঞাস 
করিল, “মত্যিঃ বল কি? তা হোলে তে। সর্বনাশ, কে বল 

দেখিন্ 1% 

আমাকে যে আগে বল নি আমি কেন বলিব বলিয়া 

চঞ্চল। অপ্প সরিয়। দীড়াইল | ৪ 

“তাশঃ আর নেকীপনণ কর কেন, অনেক রাত হোল বে 

বল নী” বলিয়া ধাঁনিরাম চঞ্চলর স্কন্ধে হস্ত দিয়) নিকটে 
টাঁনিল, চঞ্চল1 বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া একেবারে 

ধাঁনির বক্ষঃস্থলে আমিয়! পড়িল, “আঃ কি করিল্ ধানি” 

“অত টানিস্ কেন, তোমার কি একটু দেরি সে ন11% 

ধাঁনিরাম অপ্রতিভ হুইয়। “রাত হলে যে বল না” 

বলিয়া অখপন কর্ণ চঞ্চলর ওষ্ঠের নিকট নত করিল, চঞ্চল" 

কর্ণেং. বলিতে গেল-_গণ্ডে গঁগুষ্পর্শ হইয়া ধানির শরীরে 
,লোমাঞ্চ হইল--চঞ্চল। বলিল “রাঁজকুমারীর নিকট হইতে 
শুনিয়াছি+ | 
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তিনি কেমন কোরে জানিতে পাঁরিলেন” ধানিরাম 
চঞ্চলার কর্ণেং .বলিতে তার ওষ্ঠ কর্ণে ঠেকিল-- চঞ্চল! 

শিহরিয়া মস্তক নত করিল, কপোল দেশ ক্কন্ধে ঠেকিল-- 
মৃহম্বরে বলিল” সে দ্দিন সফালে রাজকুমারী যখন 

তোমাদের দোকানে যান তিনি দাঁড়াইয়। চিনাজাার 
আসিয়খছেন+? | 

ধানি উত্তর করিল, “কি আশ্চর্য্য আমরণ? এত জন 
দেখিয়। ছিলার্ম কেহই চিনিতে পারি নাই, তিনি একবার 

দেখিব? মাত্র চিনিয়ীছেন+” | 

চ--তিনি কি চিনিয়াছিলেন ভার মন চিনিয়াছিল-- 

যে যাকে ভাল বাসে সে তাকে সহজ লোকের মধ্য হইতে 
চিনিয়া! লইতে পাঁরে 1” চঞ্চল এ কথ1বলিতে পুন্ব্বার ধাঁনির 
গাণ্ডে গীগুষস্পর্শন হইল ধানির সমস্ত শরীর শিহরিয়। উঠিল-- 
পরম্পরে কর্ণেং এই সফল কখ। ছইতে ছিল, ক্রমে উভয়েরি 

মস্তক এত সঙ্গিকট হইয়াছিল যে পরস্পরের কেশ মিশ্রিত 
হইল--ধাঁনির সমন্ড অঙ্গ অবশ হইয়! উঠিল, সহস' 
প্রীব। ভঙ্গ ছইল; চঞ্চল) ধাঁনির কর্ণেং বলিতে ছিল, ধানির 

আননের ভাঁর চঞ্চলীর গাণ্ডে পড়িল- চঞ্চল! মন্তক 

ভার ধারণে অক্ষম, ,খাঁনির সন্ধে মন্তক ন্যন্ত করিল। 
খানির আনন গণ্ড হইতে উঠিল না, আরও চাপিয়! 
রছিল | চঞ্চলার সমস্ত অঙ্গ শিহরিল? যে হছত্ত দিয়! 

ধানির হত্ড ধরিয়াছিল; কীপিয়! দৃঢ় বন্ধন করিল-_. 

খধানির অঙ্গ অবশ, জ্ঞান শুন্য হুইল, ক্ষর্ধোর হস্ত কক্ষে, 

গল, হৃদয়ৌপরি টানিয়। একটী গীড় যুক্খ- চু্বন করিল । 
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ঢং২ 'করিয় রাজদ্বার কদ্ধ স্থচক ঘণ্টারপুি হইল--তাহ" 
দের বজ্জপাতি বোৌঁধ হুইল-_চমকাইয় উঠিল--চঞ্চল। বাহু 

বন্ধন যুক্ত করিয়া] “্ছিং কি করিন্ ধাঁনি" বলিয়] তস্য:র 
দাড়ইল ধাঁনিরামের চেতন হইল, চেতম সহ ভয়, লঙ্জব 
ন্ততাপের উদয় ছইল--পীছে মামাকে বলিয়] দেয়, এই 
ভঞ়--পাছে প্রকাশ ছয় এই লক্জী | আর ঘদিট মনোহরের 
সহিত অগ্াবধি বিবাছ হয় নাই হতথাচি চঞ্চল বাকুদত্ত। 
মাম এই সকল ভাব ধানির মনে চকিতের গ্কার প্রকাশ 

গপ]ইলও ক্দম।আ শচঞ্চলার পন্দ্বর ধারণ করিল, কাভর 
বার নি চঞ্চল) আমাকে ক্গম। কর আমি হটাৎ 

লু? রয়ান্ছি, মামাকে পোল না চক্তল। পুগুলিকার স্যাক়্ 
সি 

লইয়া হলঃ শিছরিকা। ছন্ে হস্ত মর্দন করিত কছিল। 
০০ 

ধান অমায় ছেড়েদেঃ আন ঘরে যাই, ভোর পায়ে 

ধর সেটে দেকিন্ভ কি স্বর! কোন মতেই চঞ্চলার 

ক) স্বর জ্ঞান হুইল না, হর বিদীর্ণ কর, পানিরম চম- 
কিয়া পদদ্বর ত্যাগ করিল, উঠিয় দাদ, চঞ্চলার গতি 
শা্চর্য হইয়। দৃষ্টিপাত করিল? চঞ্চল। উন্বাদিনর ন্যায় 
দ্বুলিভে অন্ক্লি বর্ধ করিয়া মর্দন করি তেছে, আর 

এক২ বার হৃদয় চাঁপির়া ধরিতেছে। ধাদির মনে ভঙ্গের 
উঙ্গয় হুইল “ণচণ্চলা মাঁমী২, একি অমন কোচ্চ কেন? 
জিড্ঞাম। করিল, চঞ্চলীর বোঁধ গ্রত হুইল নাঃ শেষে হস্ত 
পৃরিল, চঞ্চলণ বলপুর্ববক হস্ত আকর্ষণ করিয়া “তুমি যাও 
আশমি ছার যাঁই+% বলিয়। দ্রুতলবেণে গমন করিল, ধানিরাম 

অব1কক£1 দাড়াইয়। রছিল চঞ্চল। কিয়দ,র গমন করিয়। 
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এক বাণীর ভিত্তিতে মস্তক র্লাখিয় প্রচুর অশ্রুপাত করিল, 
কিঞ্চিৎ শীম্ত হুইয় পুনর্র্বার গীমন করিল | 

'বশীকে সিংহ খট্রাঙ্গে শয়ন করতঃ এক হস্তে খু শঙ্গের 

কাষ্ঠ বাগ করিয়) নাররে মন) গীইতেছিল অন্য হস্তে” 

মস্তক উত্তোলন করিয়। চঞ্চলর প্রত্যাগ্গমন প্রতীক্ষ1 করিতে 
ছিল চঞ্চল] নয়মগৌোচর ছইব। মাত্র ধড়মড় করিয়। গাত্রো- 

থান করিয়। তাহার বন্ধু রামদোবেকে ডাকিল+ রামদোবে 

নিক্রিত ছিল, কৌন উত্তর পাইল নণঃ তাঁড়াতাড়ী তাহ"র 
নিদ্রা ভর্দ করিল “আরে কে অস্চে উঠে দেখ, কি চলন 
আরে নাঁয়রে না, কি ঠমকু জাঁরে তায়রে না” বলিয়। তাঁ- 

হাঁকে খট্রাঙ্গে উঠাইয় বসাইল ) রামদোবে অপক্ নিদ্রা 
ভদ্গে বিরক্ত ছইয় «আঃ কি” জিজ্ঞাঁস। করিল--“অশরে কে 

আঁল্চে দেখ ।”,-“দেখেছিং তুমি অঙ্গ কাঁউকে ঘুমাইতে দেবে 
নঠ কি আপদ্--আঁস্চি” বলিয়। রাম অন্যত্রে মম করিয়। 

শয়ন করিলঃ ঝাকে সিংহ ওছে শোঁনং বলিতে বলিতে 
চঞ্চল! আসিয়া উপস্থিত হুইল, অমনি ভাহার সম্মুখে 
অখসিয়া “কেমন চঞ্চল] কাল তাঁয়রে ন] ?” চঞ্চলন হই 
বলিতে২ বাকের পার্খ্ কাটায়] অন্দরে প্রবেশ করিল । 

বাঁকে পুর্বীর খট্রাঙ্গে শয়ন করিয়] নায়রে না» শী- 
ইতে লাগিল, আহ্লাদে নিদ্রা হুইল ন11 
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বুঝেছি এভাবেরি ভাব, নবীনে এভাব সম্ভবে, 

এত নহে অসম্ভব ॥ 

নিধু বাবু। 

মোহিনী শয্যায় বলিয়। চঞ্চলশর আগমন প্রতীক্ষা 
করিতে ছিলেন এমত সময় চঞ্চল আসিয়] স্বীয়, শয্যো- 

পরি বমিল- মোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি চঞ্চল" 
কি জেনে এলে*-- 

মোহিনীর কথা শুনিয়! চঞ্চলার চমকৃ ভাঙ্গিল, ত্রস্ত 
হইয়। যোহছিনীর নিকট মম করিয়। কর্ণেং বলিল, %লাল- 

মাঁধবপ্রসীদই বটে” আপনি ঠিক ফীউরেছেন, | 
মোহিনী জিজ্ঞাস। করিলেন, আর কে”-- 
আর ধানিরীম *আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

আলিয়া! ছিলেন”? বলিয়। চঞ্চল। ক্ষণেক ঢুপ করিয়া আবার 

বলিল, *আমাদের চেঁচামেচিতেই সবনঞ্ট হুইল|” মোহিনী 

ক্ষণেক স্থিরভাঁবে রহিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি' টের 

পেলে কোণ্েকে। 

*কেন অমি তীকে স্বচক্ষে দেখে এলাম? | 

“কোথায়” ূ 

“দক্ষিণ দ্বীরে* 

«কে কে” 

তিনি ধানিরাম অর এক জন, বলিয়1 চঞ্চল। হাঁসিয়! 
ফেলিল, মোহিনী মৃদুমন্দ হাসিয়. বলিলেন, “ইন্ গাছে 
ন1 উঠতে এক কঁদি, এখনতো হয় নাই, এর মধ্যে নাম 
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কততে মুখে আটকায় লে? | সেযাহোণ এখন ভীঁকে কেমন 
দেখে এলি বল দেখি |” 

চ-আপনার বেল? আা্টিশটি পরের বেলণ দাতকপাঁটি 
আপনার বেলণ বুঝি তাকে, নাম, আর এল না। 

মোহিনী হাস্য করিয়। কহিলেন, “নান! ত1 নয়, এখন 
কেমন আছেন দেখে এলি বল দেখি” বলিয়া অঞ্চল ধরিয়া 

টানিলেন,চর্চল। উত্তর করিল, “তা আমি ঠিক বলিতে পারি 

মণ তিনি যে মুড়িস্বড়ি দিয়। ছিলেন, ভীহার কিছুই দেখিতে 
পীীইলীম না” 

মো--%তা আর দেখতে পাঁবি কেন তোর কি সেদিগে 

চক্ষু ছিল |” চঞ্চলণ মুখ ভঙ্গী করিয়া! কহিল, «আমার চক্ষু 

শাবার কোন দিকে ছিল--কথ) শুনে আর বচিনে৯ 
মোহিনী মুচকি হাসিয়া অনা দিকে চাহিয়া কহিলেন, 

“মনোহুরের ছুএকটা ফুল পেকেছে”- | 
চ--ত1 আামার কি ূ 

মোঁ-এমন কিছু নয় «ভোর কপালে বুড়োবর তে" 

আমি কোর্ব কি9। 

চ--মাচ্ছী২ সে এখন যা হছবার হবেঃ এখন আপনার 

কপাঁলে কি বর হয় তাই দেখুন, আমার বর যেটাতে 
হবে নাঃ আমি যদি আগে টের পেভেম তাহ! হোলে 

কে কার বর-যোটায় দেখতেম | 
মোৌঁ-কাঁর মতন বর যোটাতে, হিরে মালেনী হিঃ 

রহ্দদুতী | 
চ-_হ্িরে মালেনীর মতন) 
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মো-গআচ্ছ। তুমি হিরের মতন যুটিও আমি এখন 
বিন্দের মতন ভাগিনা যুটাইয়! দিব” বলিয়। মোহ্ছিনী 
চঞ্চলার হুই ছাত ধরিলেন | 

চঞ্চলার জতে লার্খিল “ছি২ কি বলেন আঁপনাঁয় মুখে 

কিছু অটকায় না+বলিয়ণ হক্ড ছড়াইবার চেউণ করিল | 
মোহিনী আরও সবলে ধারণ কয়] কহিল, “আচ্ছা 

চঞ্চল) সে কথায় আর কাঁধ নাই, এখন একটি কথন জিজ্ঞাসি 
সত্য করি বল দেখিন 1” 

চ-আশমায় জিজ্ঞান1 কে'ত্তে হবে না, আমি কিছু 
, বলিব ন11 

মোনা আমার" মাথা খাস যদি না বলিস, তোকে 
ধলিতেই হবে” চঞ্চল! মোহিনীর অত্যন্ত বেদ বুঝিয়ণ, হাস্য 
করিয়। কহিল, আচ্ছা আর দিব্য দিতে. হুইবে না, কি 
বলিদবন বসুন | 

মো--আচ্ছ। মনোহরকে "ভাল বাস না ধাঁনিরামকে 
ভাল বান? ] 8 
চ--ছি ছি আপনার মুখে কিছু আট্কাঁয় না, এখন 

ছেড়ে দিন অমি শুই গিয়ে। 

মো-আর ছি ছি কোত্তে হবে না? আমরণ বুঝতে 

পারি আর ঢাকলে কি হবে। 

* চঞ্চল? মুখভর্দি করিয়! বলিল “ইন্ বেন প্রেমের জগা- ' 
ন্বাথ তর্কপঞ্চানন এলেন, অমনি বুঝে ফেলেছেন ন1 বিইয়ে 
কানায়ের মা ! ফেল দশ বিশটা প্রেম কোরেছেন অমনি 
চীওরে বুঝ ফেন্সেছেন 1৮ 

৮ 
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মো-আ+$ রাশ করিস কেম আমি তোকে তাঁমীসণ 
কোচ্ছি। | 

£অমন তামা ভাল লাঁগেন) অজ অধপনি কোলে 

কাল আর এক জন কোলে, ক্রমে সীর কাগে খিয়ে উঠৃবে 

তিনি শুনে কি মনে কোর্রধেম বলুন দেখি, বলিতে বলিতে 

চঞ্চলীর মনে ক্ষোভ জশ্মিলঃ অঞ্চল তুলিয়া চক্ষে দিয় কহি- 

লেন, ভার সমান আমার আর এ পৃথিবীতে কে আছে, 
আমার জ্ঞাতি শক্রর) ভে] আমকে দাসী কোরে. বিক্রি 

কোত্তে বোসেছিল। তিনিই তে! আমাকে উদ্ধার কোরে 
তোমার নিকট রেখে দিলেন, তিনি যদি আমীকে দাসী, 
কোরে রাখতেন তে। আমাকে কে রাখতো» আমার ধর্ম মান 

, সবতো। তিনিই রেখেছেন, এ শরীরে যত দিন প্রাণ: থাকে 

ততদিন » খর্ব চাঁন ধর্ম দিব, মাঁন চাঁন মান দিব, প্রাণ 

চীন প্রাণ দিব- মন চাঁন'* বলিয়ও চঞ্চল! আর চক্ষের জল 

স্বরণ করিতে পাঁরিল ন? ক্রন্দন করিতে নাগিল। 

মৌছিনী এবংপ্রকার পরিহাস অনেকবার করিয়াছেন 

কিন্তু 'চঞ্চলার এ প্রকার ভাব কখন দেশ্েন নাঁই, কিছু 
আশ্চর্য জ্ভান হুইল, মনে সন্দেহ জন্মি চঞ্চলখর হস্ত ত্যাগী 

করিয়। গলদেশ আলিঙ্গন করিয়! কহিলেন “চঞ্চল, রাশ 

করিস নি আমি অন্য মনক্কায় বোৌোলেছি আজ আমীর মনের 

কোন স্থিরত1 নাই, আামাকে মাপ কর তুই কীদিসনে" 
রলিয়! অনেক প্রকার সাস্তবন। বাক্যে চঞ্চলপকে সাস্তব 

স্করিয়ণ উদ্ডয়েই শয়ন করিলেন! 

ওচিপে ধাঁনিরাম, চঞ্চল) বলপুর্ধ্ষক হম্ত মেচ করিয়। 
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গমন করিলে পর ই] করিয়। চাহিয়া! রছিল দৃষ্টির অগৌচর 
হইলে আন্তে২ ফিরিল' তীহার মনে কত' ভাবের উদয় 
হইতে লাখিল-| 

চঞ্চল। রাগের স্ভরে ছেলে গেছেন বদি মামীকে বোলে 

দেন তবেই প্রতুল।কি উত্তর দিবেন-__নিকভ্তর, আবার মনে হ- 
ইল,বোঁধ হয় বলিবেন ন৭, হটাৎ করিয়। ফেলিয়ণন্ছি আমাকে 
চঞ্চল একপ্রকার ভালবাসে বলিবে নশ, এই ভাবিতে 
তাহার মমে পুর্বের কথণ স্মরণ হইল, চঞ্চলার ও ধাঁনির এক 

গ্রামের এক পাড়ায় জগ্গ, বাল্যকাঁলে একত্রে কত বাল্য- 
ক্রীড়1 করিয়াছে, তাহার পর তিনি পিতৃহীন হইলেন, 
মামার নিকট অবস্থিতি হইল,কখন পিতৃগ্রামে মন করিলে 
চঞ্চল) তাহাকে দেখিয়! কত আনন্দ প্রকাঁশ করিত, চঞ্চলখর 
মাত! কখন কখন বাৎসল্য ভাঁবে ছুই জনকে একত্রে দীড 

করাইয়1 জৌক] দিতেন_-ভাহার পর চঞ্চল ও পিতৃ মাতৃ 
হীন! ছইলেনু, তাহের জ্ঞাতিরণ সমস্ত বিষয় দখল করিয়ণ 
বিল চঞ্চলখকে বিক্রয় করিতে বিহার নগরীতে আমিল, 
তিনিই সেই সন্ধান পাইয়। মামাকে বলেন, চঞ্চলার পিত। 
মনোহরের একজন পরম বন্ধু এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি. 
চঞ্চলীর উদ্ধারের চেষ্টা! পীইলেন,রাত্রে ধাঁনি প্রীটীর উল্লজ্ঘন 

করিয়। চঞ্চলাকে লইয়া নির্ঠতি হলেন--তচ্ছৃবণে চতুরজী 
পাণ্ডখার কৌশল-_ন্ুমতীর সুপারিশে জৎমোহিনীর নিকট 
চঞ্চলাঁর অবস্থিভি- তাঁহার মাতুলের চঞ্চলার সহিভ বিবাহ 

স্থির, সকলই তাছ]ুর মনে ০ হইল; মনহুঃখে-ও অনুতাপে 
তাহার চক্ষে জল অখিল | লোভে পাপ, পাপে মৃতু, 
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একত্রে থাকিলে লোভ হইবার সম্ভাবনা গ্রাম ভ্যা্ করণই 
উচিত, মাধবপ্রমাঁদ এই মেলার পর বিদেশে গমন করিবেন 

তাহুণর সঙ্গে গমন করাই শ্রেয়ঃ স্থির করিল | 

টৎ২ করিয়া দ্বিপ্রহর রাত্র স্থচক ঘণ্ট। ধনি তাহণর কর্ণ- 
গেচর ছইল, ধানিরাম চমকিয়া উঠিলেন অর্জেক পথ 
বৈ অতিক্রম কর। ছয় নাই এক্ষণে আর এক ক্রোশ যাইতে 

হুইবেক বিলম্ব জন্য মাম। কি মনে করিভেছেন ভাবিয়া, 

ধানিরাম ছুটিতে আরম করিলেন । 
মনোহর ধানির অশ্পক্ষায় বলিয়া আছেঃ ক্রমে 

রত্র ব্দ্ধি ছইতে লাগিল এখন ধানি আদিল মী 
কি করিতেন্ছ ? চঞ্চলযকে রাখিয়া আমিতে কি এত দেরি 

হুইতে পারে, তীহার তকোন সন্ভতাবন] নাই, তবে এত 

দেরি কেন হইতছে ? ব্দ্ধের ভকণী ভার্ধ্য। অত্যন্ত সন্দেহ 
বর্দক--চঞ্চলার অ্রহিত কি কোন কবীাবাত্রা কছিতেছে, এত 

কি কখা-তাহাণদের পুর্বের কথা স্মরণ হইল| ইহার 

অগ্ঞে চঞ্চল) ধাঁনিকে চিনিত-ধাঁনির সহিত একত্রে ধুল। 

খেল? করিয়।ছে, কথাট। ভাল নয়, কিন্তু ধানমি এদিকে 

যশছটক ও দিকে নজর টজর নাই, তবে এত রাঁত হচ্চে কেন, 
পথে ত কোন বিপদ ঘটে নাই, দুই পুর গীত হইল মনে" 

হর অর স্থির ছইর বসিয়া] রছিতে পীরিলেন নণ, অঙ্গি 

চর্ম লইয়1 বাঁছির হইলেন কিছুদূর শিরা দেখেন ঘে ধানি- 
রাম শ্রম শ্বাস ত্যাগ করিতে আমিতেছে মনৌহর 

জিচ্জামী। কত্িলঃ এত দেরি ছেল কেন, কিছু ত হর 

নাই ? 
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ধমিরাম উত্তর করিল, আঁন্তেং আঁন্বিতে দেরি হয়ে 

গেল আঙি রাত ঠাওর পাই নাই | 
রাত ঠীওর পাল্ নি+ বানর, এখন শুসে বলিয়া! মনোহব 

ডেরায় আমিয়! শয়ন করিল ধাঁমিরামণও শয়ন করিল 1 

ধানি ইপাইতেছে, মনোছরের কর্ণগৌচর হুইল যদি 
আন্তে২ আপিয়াছে তবে হাপাচ্চে কেন ধানি প্রবঞ্চন 
করিয়াছে, অবস্থাই আর কিছুতে দেরি হইয়াছে--কিনে 

বিলম্ব হইল ইহার তর্ট বিতর্কে মনোহরের আর ঘুম হইল 

ন1-ধানিরও মনের উৎকণ্ঠ। বশতঃ ও ঘুম হইল ন1 এই 
বিষয়ে.যে কএক জন ছিলেন কাহারও সে রাত্রে নিদ্রা! 

হইল নশ। 

পিরিতীর এই জ্বালা, শ্বাখে নিদ্রা এ যে! নাই কি 

অশপদ, পদ্মের মৃণালে কাটা, পেটের পীড়? ছার 
সম্ভব | 
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হি তুঙগি অন্ত্ধানী জান সম | 

এই রা দেখ্চি বিদেশী, বদ্দাবন বাসী, বোধ হয়. 
মনে মনে করি কতই বিভর্ক, ছয় কুতর্ক। 

মায়শবী কোন মায় ধোরে। একসছে গুভাঁসের তারে, 

ভোমাঁর সঙ্গে খাকৃতে পণরে, পুর্বের সম্পর্ক ॥" 
তুমিতো! সেই চৌরণ রি, ভাঁল বাস পরের নী'রী, স্বভাব 

দেশষ কি বংশীধখর” ভূল্ত পেরেও পাঁর না ॥ 
কুষ্তদশন বৈরাগী । 

অগ্ঠ জরাঁসন্ধুর মেলায় মলন্দায় মা সমারোহ, নগরের, 

পুর্বদিখে এক বড় দিঘী ছিলি তাঁছার নাম নাগ দিঘী 

তাহণুর দক্ষিণে জরখদেবীর মন্দির। মেই মন্দিরের 
নিকট এ মেলা হুইত) দেশ দেশী স্তরের লৌক উৎসব দর্শন 
করিতে অখসিয়াঁছে, দোকান হাট বপিয়াছে: বড়ং লেক" 
দিগের কাঁনাত পড়িয়াছে | . 

রাজ! হনুমন্তের এক দিগে এক বৃছৎ কাঁনাত পড়িয়।ছে 

খর দিথে মহীপাঁল রাজার কীনাত পড়িয়াছে এবারে 

রাজ গুক রঘুনীথজী মেল? দর্শন করিতে অণসিয়ছেন 
চতুরজী পবগার নিকট আতিথ্য স্বীকীর করিয়াছেন । 

প্রথম দিবসের প্রীতঃকালে সকলে একত্র হুইয় দেবী 
দর্শন করণ হয় অপরাহে বিহার ও রাজণুছের সং বাঁহির 

হইয় শীত রঙ্গ তামাস। দ্বার) দর্শকদিখৌর মনোরগন করা 
হয়, দর্শকচয় যে গ্রামের সং দর্শন করিয় উত্তম বলিতেন 
সেই শ্রামেরি জয় হইত, স্তরাঁং দই গ্রামের সং অতি 

উৎ্রু্ট হইভ ও নান] প্রকার রহস্য ও হাস্যজনক বাকযুদ্ধ- 
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তেই জয় পরাজয় স্থির হুইতক্ষ- কোন মতামতি হুইলে 
রাজা ছুর্র্ধার সিংহ নলন্দার অধিপতি সর্ববাদী সম্মতিতে 

মীমাৎস করিয়া! দিতেন, দ্বিতীয় দিবসে - দ্িপ্র্ছরের পর 
বিহার ও রাজগুছের দলে অস্ত্রবিষ্ঠা? মল্লবিষ্ঠাঃ অশ্ব বিষ্ভাঃ 

ধনুর্ষিস্ঠার পরীক্ষণ হয় |-বাঁজা ছুর্বার নিংছের এলেকায় 
এ মন্দির সুতরাং তাঁছাঁকেই এই মেলৈ বন্দোবস্তের ভার 
লইতে হইত, যাহাতে এই মেল] নিকদ্ধিশ্নে সমাধা হয় 

তিনি সর্রদাই এই চেফী1 করিতেন। 

চতুরজী পাঁগ্ড1 বিহ্বীরের অধ্যক্ষ-ললাল শিবশঙ্কর রাজ 
গুছের অধ্যক্ষ-ল্ৃতরাঁৎ ইহার] দুর্বার সিংহের সঙ্কারী 
অধ্যক্ষ ছিলেন। | টি 

ভাতে লালমাধবপ্রসাঁদ মনোহর ধানিরার প্রভাতি 

€যে কএক জন নলন্দ। নগরের অভ্যন্তরে শিবশঙ্কর বাবুর 

বাঁ়ীতে ছিলেন একএ মিলিয় দেবী দর্শনে বাহির হই- 
লেন, মাধরলাঁল চন্দন রূলী গেরিমাটী ছরিদ্রীগু'ড়। ভস্ম 
প্রভৃতি মুখে লেপন ও পরচুলে দাড়ি করিয়া তাহাদের 

সমভিব্যাহীরে চলিলেনঃ কাহার সাধ্য যে তাহাকে চিনে 

নগর বাছির হইয়। শে'লেতে মিলিলেনঃ মনোহর ও ধানি- 
রাম স্বদলের কানাতে উপস্থিত ছইলেন। পাঁগডাজী বড় 
ব্যাম্তঃ ধানিরামকে দেখিয়। কহিলেন, “কেমন ধাঁনি এবার 

তো আরবারের মতন নাঁচিতে পারিবে দেখ বাঁবা যেন 

হার হয় না, শিবশঙ্কব যেন মুচছকে হীসে' না, তোমরা 
" সকলে প্রস্তুত থেকে11% মনোহর ও ধাঁনি উভয়ে “বে 

. আজ্ঞাতার ভাঁবন। নাই” বলিয়! প্রণাম করিল | 



উপ 

৯২ এতিহাপসিকশ্নবন্যাস। 

মঘদেশ্বয়ের গুক পন্ডিত রৌখোনাখ শাঞেলস, তুরী, ভেরী, 
দামামা, দাঁড়া! লোক লঙ্গর সঙ্গে লইয়] দেবী দর্শনে 

বাহির হইয়াছেন অগ্রে২ ভিড় ঠেলিয় একীদশ অস্ত্রধারী 
পথ করিয়া যাইতেছে সকলেই রাজ গুকর নাম শুনিয়া 

পঞ্চ ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হইতেছে, লোঁকদিশের দেবী 
দর্শনে যে রূপ আগ্রহতী॥ গুকজী দর্শনে তাহার হান নহে । 

গাদগাদ ভাবে প্রণাম করিতেছে । 

গুকজী হাশ্য বদনে আশীল্ করিতে২ অগ্রসর ছইতে- 
ছেন ছুই পার্শে ছুই প্রধান চেল ভাহার দক্ষিণে রাজা 

হন্মস্ত বাঁমে চতুরজী পা তাহণদিগের পশ্চাতে হনুমন্তের 
অমাত্য সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি যাইতেছে | 

মন্দিরের দ্বারে ছূরর্বার সিংহ শিশিবশঙ্কর বাবু প্রভৃতি 

অভ্যর্থনর্থ দণ্ডায়মান রহিয়ীছেন, তাহাদের পশ্চাতে 

নগারবাসিনীচয়, দেবী দর্শন করিয়। রাজ গুক দর্শনীভি- 
প্রায়ে রহিয়াছেন, তাহার মধ্যে চুনারী সাটী পরিধান? 
একটী যুবতী জ্্রীলোকের অবগুষ্ঠন সরিয়! পড়িল, রাজগুক 
দর্শনোল্লাসে ঠাঁওর হইল ন1| রাঁজ গুকর নেত্রপাত হুইল, 
বাহ্যিক ভাবের কোন বৈলক্ষপ্য হইল না, কিন্তু অস্তরে 
চমতকুত ছইলেন, তিনি অনেক স্মন্দরী দেখিয়াছেন কিন্তু 

এমন কখন দেখেন নাই, পার্খস্থ চেঙগাঁর অঙ্গ স্পর্শন করিয়। 

আন্তে২ বলিলেন “দেখেচ | সেও অনুদৃশ্ঠবর্তী হইয়া কহিল” 
“ডু কি আজ্ঞা” “সন্ধান লহ” বলিয়খ অগ্রসর হইলেন, 

চেল! পশ্চাতে পড়িয়া! এক জন রক্ষকের হস্ত স্পর্শ করিয়া 
ভিড়ে মিসিলেন, রক্ষক ঈঙ্গীত পাঁইবাধীত্র তাহার পৃষ্চাৎ- 



অঙ্ক খও্ড। ৯৩ 

বর্তী ইল, ঝড়ের বাহির হইয়1 কহিলেন, রাঁম এ চুমারী 
সাঈী পরিধান) যুবতীটীর জংঘাঁদ আানিবা দেখ যেন 

কোন অন্যথ। ছয় না) রাম*বে আজ্ঞা” বলিয়। কহিল, এক 

বার মুখী দেখিতে পাঁইলে হয়»--তবে এস বলিয়। চেল" 
ভাহাকে সঙ্গে লইয়! মন্দিরে প্রবেশ করিলেন | 

যে সময়ে গুকজী তীহার চেলর গীত্র স্পর্শ করেন 
হন্বমন্তের সৈন্ভাঁধ্ক্ষ ছরিবোল পাড়ের দৃষ্টি গোঁচর ছইয়াঁ- 
ছিল, মেও এ যুবতী ভ্ট্রীটিকে দেখিয়াছিল মমে জন্দেছের 
উদয় হুইবাঁতে ছেলীর পশ্চাৎ লইয়াছিলঃ চেল যাহ। 

বিল সে সম্মস্তই আবণ করির1, “হটে এমন ব্যপার এত 
দেখিতে হইবেক” বলিয়] ভহণর ঢুই জন ফেখধকে ডাকিয়+ 

বলিল,৬বজর দ্বারধান রামের উপর নয়ন রাখিও ভার এ 
চুারীশটী পোরে রছিয়্ট্ছে ও মেয়েমানুষটী কে ও কোথায় - 
থাকে সৎ্বাদ আনিও, বলিয়া সেও মন্দিরে প্রবেশ 

করিল। 

দেবী দর্শনে প্রায় দুই প্রহর বেল অতীত হুইল মকলেই 

ভোজন করিতে গেলেন, রাজগুক ভাম্ুত আনিয়। তাহার 

প্রধান শিব্যকে জিজ্ঞাস? করিলেন “কেমন সমস্ত গুস্থত' 

শিব্য আজ্ঞ। হ। বলিল |. 

অমনি গুরুজী বস্ত্র ত্যাগ করিয়া তসল। নামাইলেন। 

এক স্বর্ণ পাত্রে খেচড়ান্ন ঢাঁলিলেন। উপবেশন করিয়। 
নাম মাত্র আহার করিলেন, পাগুাজী “আর কিছু আহার 

ককম অনুরোধ করাতে শিষা কহিল “উনি উহার অপেক্ষা 

আছর কখনই করেন ন]11”-_দর্শকের1 তাক হুইয়। রছিল, 



৯৪. এ্ঁতিহাদিক*্নবনটাস | 

রাজগুক একাহারী আয় আহার করিবেন ঈণ | এত সপ্প- 
হায়ে এমত কান্তি পুরি শরীর? হবে ন1 কেন রাজগুক 
খষি বিশেষ আহার ন) করিলেও চলে দিদ্ধ শরীর | আহা- 
রান্তে আলহ্যা ত্যাগ করিতে শেলেন-- 

বৈকালে পূর্ণ মেলা দর্শকের? তামা স! দেখিবার জন্ত ভাল২ 
স্থান দেখিরা, বসিতেছে মন্দিরের হুইদিখে ইক নির্শিত 
চন্ক, সন্পুখ খোলা তাহার শেষে এফ মঞ্চ লাল রঙ্গের 
'ধস্্ম পতক। ও শৃবের্ণ রচিত চক্দ্রীতপ দিয়া স্গুসজ্জিত হইয়াছে 
তাহার সম্মুখে সমস্ত ভদ্রলোক, মধ্যস্থলে রাজগুৰ ও হর্ববার 

সিংহের দল বল। দক্ষিণদিশর্তে হনুমন্ত ও তাছাঁর দল 
দল ও এ মঞ্চের অন্যদিণে মহীপাল ও তাহার দল বল। 
উতীহাদিণের উপরে ওম্পশ্চাতে তিন গ্রাঁমস্ত ভদ্র অঙ্গনাচয় 
বিধিধ রন্দের বস পরিয়? অপক্র্প শৌঁভ। সঙ্কৃদ্ধি করিতেছে 
চাকের চতুর্দিগে অঙ্গনচিয় নানা বিধ অলঙ্কারে ভূঘিত ও 

বিবিধ রঙ্গের বক্সে শোভিত হইর। বসিয়াছেন নিঙ্গে পুকষে 
পরিপূর্ণ । 

বিহীরের ও রাজগৃহের সং স্থসুজ্জ হইয়। বাহির হুই- 
যাছে। শিবছুর্পীর বিবাহ-ভূত প্রেতসহ শিব বাহির 
ছইয়াছেন, মেনক1 প্রভৃতি বর বরণের রখড় দেখাচ্ছেন” 
কোঁন দল লকঙ্কাকঠণ্ড সাজিয়া রাম লক্ষাণ হনুমশনদের 

লইয়1! প্রীয় প্রকৃত লঙ্কাকীণ্ড করিতেছে, . শরীক রাধে 
ও সখীরণ মিলিয়। প্রায় ত্রজের ভাঁব (পুঅর্ব্বার উদয় করি- 

: তেছে--আর ছুটল ছাটল অনেক সং বাঁছির হছইক়শছে 



এক্ত খণ্ড । ৯৫ 

ভাহার মধ্যে বোলদের লধুই এই শ্লীতাটি গীইয়। বড় বাহব। 
লইতেছেন। 

“সাধের বো্দের ব্যাপারি | 

অআশর ব্যাপারে কাজ নাই প্রাণ ফিরে এস বাড়ি ॥ 

শশুর শাশুড়ী ভাঁত খায় পঞ্চ ব্যান্নন দিয়ে । 
আমার বোল্দে ভীত মারে কচু পোড়াইয়ে, 

ভাশুর শুলে! তক্তপৌষে, শশুর শুলে! খাটে ॥ 

আমার বোল্দে পৌড়ে আছে তেবস্তর মাঠে |) 

পিতীক্ ভে» পিতাক্ ভে পিন্ভাকং পিতাক্ ডো, 

করিয়া মাঁদলের সঙ্গে ঝড় রগড় লেখে গ্নেছে ক্রমে 

এক২ দল দেবী প্রণাম করিয়া মঞ্চের সম্মুখে আসি! কৌতক 
রণ করিতেছে । 

বিহারের সখী সহিত রাধাক্ মঞ্চের সম্মূথে উপস্থিত 
হইল, ধানিরাম কঞ্১ হোরিবোল। পাড়ে কোতিয়াল পুত্র 

বেনী রাধা-আঁর কএকটী নগরস্থ বাঁলক সখী সাজিয়াছে, 
মন্দের বাদ্যকারক আর বাকি লোক হস্ততালি দিয়া 

গীত গাইতেছে সখী দহ রাধেকুঞ্ অভ্ভুত তা করিতে" 

ছেন, কষ পদোপরি পদ রাখিয়া! লাঠিমের মত খুর্রিতেছেন, 
সহী ও রাধে মিলি ঘাগরণ উড়াইয়! লক! পায়রণ্র ন্যায় 
ফোঁর্কে নাঁচিতেছেন বাহব। বূষ্টিঃ হইতেছে হৃত্য করিয়া 
আসর গীরমএকরিয়? তুলিল, এমত স্বময় এক জন রাজ গৃহ 

. ্লস্থ লোক, মনোহরকে সম্বোধন করিয়! কহিল “বাহুব' 
মনোহর মাম] ভোমার কানায়ে ভাখিনে আচ্ছা নাচ্ছে। 



৯৬ এতিহাপিক-অবন্যাস.। 

.&আয়ান আন্লে বিয়ে কোরে রাধিকা জন্দরী | 
* তাহাকে হরিয়] নিল মকুদ্দ মুরারি ॥ 

এহ্ঃখের কথা আর কারে কই সই 

যার ধন তাঁর ধন নয় আজ ধানি মারে দোই ॥* 
_ যনোৌহর ও ধানি মামী ভাগিনা হেয়ালিটি খাটিল অল্প 
ছার্ি উঠিল, ধানিরাঁম বড় খাইয়ে হ্ত্য করিতেছিলেন, 
রশজ্রের ব্যাপার স্মরণ হইয়। থভমত খেলেন, আবার কেমন 

কুগ্রহ নেই সময়ে চঞ্চলার সহিত চোঁক চৌকি হইল? ন্বত্য 

ভঙ্গ ছইল, দঈড়াইয়! পড়িহুলন বোমার পড়িবার উদ্শ্যাগ 
হুইল । | 

তাহাদের রাধে বড় চতুর এই দেখিয়া ঘাঁণর। ঘুরাইয় 

সম্মুখে আপিয়। এই উত্তর করিল। 

কোন মেরা মামলীগে, কোন মেরা মামী-(উক্ত 
বাক্তিকে দেখাইয়1) তোম মের ভাই লাগে ধানী মের" 

স্বামি | 

পশ্চিম প্রদেশে শাল। চুড়ীস্ত গালি, ধানি এস শালা 
এস বোলে এখিএ এলেন, হুরশীলা২ মনোহর দের দল 

খেকে উঠিল, দর্শকেরা বাহব1 রাধে ২ শেষে রাধেকি জয় 
বাছব। বিহার, জিত হুয়া বোলে সকলে উচ্চৈঃধকনি করিয়া 
উঠিল। 

এই সময় অবধি বিহীরের দলের মুখ খু'ল গেল, রাজ- 
গ্রছের দল আর দ্ড়াইতে পাঁরিল না, দর্শকদিখের মতে 
বিহারের জিত হছইল|। 

রাত্র আগত, প্রত্যেক তীবুতে প্রদীপে২ং দিক' জ্বান 



ঝর খও। ৯৭ 

হইতে লাঁিল, কোন তান্ুতে হুর্তকী হুত্য করিতেছে, কোন 
তাম্বুতে গায়কের1 গীন করিতেছে, কোন স্থলে ভাঁড়ের 
তামালা হইতেছে কোন স্থলে নর্তকে হত্য করিতেছে? কোন 
স্থলে সন্গ্যাাসীর। জ্বলস্ত অগ্নির চতুংস্পার্থ্ে বসিয়া! শিবগুণ 

কীর্তন করিতেছে-ছ্র্বার সিংহের তাম্থুতে মহ! শ্বত্য গীত 
হইতেছে,সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন,রাঁজ গুক রাজী ছনু- 
মন্ত রাঁজ। মহীপাল শিবশঙ্কর চতুরজী পাঁগু1 সকলেই বজিয়। 
হত্য দর্শন ও. শিষালাপ প্রসঙ্গে বৈকাঁলীক তামাস] সমী- 
লৌচনা হইতেছে - ছবর্বার সিংহ কহিলেন, ভা হনুমস্তের 

দল এবারে বাছব। লইল, আপনারি জিত বলিতে 

হুইবেক ! টপ. ৭ 
রাজ গুক হাস্য করিয়া কহিলেন, সে কেমন হইল, রা- 

ধের জর হইয়াছে 1--“নেত পুর্বাপর হুইরাই আনিতেছে* 

পণগুণজী প্রতুযুন্তর দিলেন-__ একটা! হাসি পড়িল, এই প্রকারে 
প্রায় ছুই প্রহর রাত্র খীতে, রাজ গুক বিদায় লইলেন, 
চতুরজী পাগু1 রাজ গুককে লইয়।? স্বীয় তাম্বুতে উপস্থিত 
হইলেন, তাশ্বর অন্তরে একটী প্রস্তর নির্শিত অট্টালিক' 
ছিল তাসাতে রাজ গুকর শব্য1 হইয়াছিল, পাগুণজী রখজ 

ক ও তাহার প্রধান শিষ্যকে লইয়ী দেই বাদীতে প্রবেশ 
করিলেন, শিষ্যকে এন্কু শয্যা দেখাইয়া কহিলেন «আপনি 

এই স্থলে শয়ন ককন কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবেন না| 

গুকজীকে লইয়। অন্য গৃহে প্রবেশ করিয়। দ্বার কষ্ধ 
করিয়া! দিলেন । 

রাঁজগুক অগ্রসর হইয়া একটী গৃছের দ্বার উন্মোচন 
৯ 



৯৮ এভিহাসিকশনুঞ্জন্যাস । 

করিলেন, গৃছে হ্রইটী প্রদীপ স্বলিতেছে, বাম্প তৈল গন্ধে 
যর আমোদিত হইয়াছে, হই খানি আসন তদ্সস্মুখে 
শ্বেত প্রস্তর পাত্র পরিপূর্ণ বিবিধ খাগ্ঠ ভ্রবা | 

হুইটী পরম সুন্দরী দাঁসী:ব্জন ছন্তে বসিয়া! কখোঁপন 
কথন করিতেছিলঃ তাহাদের দর্শন করিয়া! সসম্ত্রমে উঠিয়া 
দাঁড়াইয়] প্রদীপ উক্কাইয়া! দিয় অবগুগ্ঠন অর্থ টানিয়] 

গ্রণম করিল | 

রাজ ওক গৃহে প্রবেশ করিয়। দেখিলেন, এ গৃহের ছুই 

পার্খে আর হুইটী গৃহের দ্বার খোল] রহিয়াছে,তম্বধ্যে একটা 
করিয়। প্রদীপ জ্বলিতেছে, প্রত্যেক ঘরে এক২ খানি খট্াজ 

উৎকুষ্ণ শব্যায় শোঁভ। করিতেছে, ঈবদ্ হাস্য করিয়1 পাও? 
জীকে কহিলেন “চতুর এ জন্মে তুই স্থখ ভোগ করিলি 
আশমর। কিবল ঘাস কেটে মরিলাম1% 

£এমকলি আপনার, আপনার কপ ও আশীর্বাদের 

বল” বলিয়1 পাগুাজী অতি সমাদরে গুককে আসনে বমা- 

ইলেন, গুকর আজ্ঞা! পাইয়ণ অন্য অসনে অশপনি বফিলেন, 
দখসীদ্য় ব্জন করিতে লাঙল আহার আরম্ত হইল 

পাণীয় চলিল। 

রাঁজ গুক ইদ্দিক উদ্দিক চাহিয়া বলিলেন “এ ভাল হছই- 
ভেছে নখ” দালীদ্ধয়কে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন তোঁমরণ 

বেস তাহার বমিল, “না নিকটে প্রোস”, নিকটে বসিল, 

“ঘোমটা! খোঁল দেখি” বলিয়] তাহার ব্যজনকাঁরিণীর ঘো- 
মট! খুলিয়। দিলেন, “দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি, কেমন ছে বাব। 
ডোমার আর বাকি থাকে কেন” হাহ। করিয়া হাশ্য করি- 



অধ খড। ৯৯ 

লেন | উতুরজীী হাসি! বলিলেন, “আজ্ঞা কি করেন ওজে 
ক্ষত্রিয় কন্যা” | আপত্তি কি পন্্রীরত্বং ছুষ্কলাঁদপি” তোমার 
ভাই এখন তত্ব জ্ঞার্ন ছয় নাই, ক্রমশঃ হবে এক্ষণে তোমার 
টীর মুখ খোঁল দেখি” বলিয় গুকজী এুব্যজনকারিণীর প্রতি 
এক দৃষ্টে চাহিয়া! রছিলেন | 

পাঁগজী কছিলেন, “এখন থাকুক এর গর হইবেক1% 

গুকজী কহিলেন, গ্ন1 বাব ত হবে নণ, এক যাত্রায় 
পৃখক্ ফল হবে না, আমার যে গতি তোমারও সেই গভি 
কি জানি.বাঁব। তুমি যদি ভালা লহ” হ]ঃ হণ. 

পাগাজী ,হাঁসিয়া তাহার ব্যজনকাঁরিণীকে অবগুগ্ঠন 
উন্মোচন করিতৈ কহিলেন, সে অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়! 
লজ্জায় নত্রমুখী হইয়! রহিল, গুকজী ক্ষণেক মুখ দৃষ্টি 
করিয়া! পাঁগুশজীকে ঈজ্গিতে কি জিজ্ঞাস] করিলেন, পাগ্- 
জীও ঈঙ্গিতে হু দিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন «আমায় অত্যন্ত 
ভক্তি, এক্ষণে দেব সেবায় দেহ অর্পণ করিয়াছেন” গুকজী 

ইস্তীরম্বরে কহিলেন, *“গুকতুষফ্টো জগৎ তুফং ক সেবা- 
পেক্ষা! এ পৃথিবীতে আর কিছু কি আছে” চতুরের প্রতি 
কহিলেন, “চতুর এক্ষণে কি তোমার নিকট মন্দিরে বাস 
করা ছয় ১ | 

আজ্ঞা ই/৮দেব সেবায় এক্ষণে কাল যাপন করেন 
চতুর উত্তর করিলেন | 

সেইত কাজ, সেইত ধর্ম ? চতুর তোমার ধর্ম নিষ্ঠ] দেখে 
আমার ছিৎস1 হইতেছে, আমার ইচ্ছা হয় যে ভোঁমার 

নিকট এসে কিছুদিন খাকি। 



১০০ এতিহাসিক্নবন্যাস। 

পাঁগুাজী কহিলেন এত সকলি অন্লীনার,কচ্ছ। করিলেই 
থাকিতে পারেন 1৮ 

“তাত জীনি কিন্ত ভাই তাছোলে আমাকে আর এক 

দিনের জন্য হেতীয় থাঁকিতে 'হয় না আর তোম|কেও 
আর এখানে থাকিন্তে হয় নাঅমনি খল টিপি 1৮ 

পীগুণজী জিজ্ঞাস] করিলেন, “কেন এখন কি অমাত্যকে 

বস করিতে পারেননি ? আরবারে আপনি বলিয়াছিলেন 

ঘে এক প্রকার বস করিয়াছেন ।” 

গুকজী কহিলেন, “ওছে ভাঁতো বলিয়াঁছিলাঁম, কিন্ত 

একট পুন্ুকে শক্রতে সব শেষ কোরেছে 1” : 

পাগাঁজী জিজ্ঞাদা করিলেন «সে আবার কে। 
+*কেন তাকি শুন নাই, সেই কপাঁরাম ছেড়া, রাজ 

তাকে অত্যন্ত ভীল বাঁসেন সেই ছৌঁড় ওদের দলে ফুটে 
. আমর সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে এক্ষণে আমাকে সাব- 
ধান হুইয়! চলিতে ছয় |* 

পীোগুাজী উত্তর করিলেন «বটে এত দূর নিব তা? 
হলেত বড় ভাল বুঝিনি ।--গুকজী কহিলেন ভাঁই তোমার 
ভয় কি তোমাকে নিষ্বণ্টক করিয়াছি এক্ষণে য1 কিছু 
ভয় সেত তোমার হাঁতে রহিস্বাছে, গুক ঈক্দিতে দশমী- 

টীকে দেখাইলেন | 
পাওাজী কহিলেন, “আঁপনক'র আশীবব্াদে সব কণ্টক 

দূর হইয়াছে |” 

এমত সময় গৃছ দ্বারে করাধাত শব্দ কর্ণগৌচর হইল, 



অক্র খণ্ড । 555 

পাগুাজী জিজ্ঞাস! করিলেন, “কেও” বহির্ভাী হুইভে 

গুঁকজীর শিষ্য “আমি” বলিয়ণ উত্তর দিলেন | 
গুকজী তাহার দাসীকে দ্বার খুলিতে অজ্ঞ] করিলেন | 

পাগাজী ঈঙ্গিতে ছুইটী পরিচাপ্পিকাঁকে দেখাইলেন | 
গুকজী উত্তর করিলেন, “ভয় মাই, আমার প্রধান 

চেল, উনি না খাঁকিলে আমার আঁলোচাল আর কীচকলা 
খেতে২ প্রাণ যেত1” এখনও যে দিবস রাজ বাঁটীতে কোন 
কার্ধ্য উপস্থিত হয় প্রাণট। ওষ্ঠাণত হয় সে দিন আর 
আলে? চাঁল কীচকল! এড়াইতে পারি না, তা না হোলে 
এমত আহার আমার প্রত্যহ চলে, উনি অতি উৎকুষ্ট 
পাচক 1” 

ইত্যবসরে পরিচারিক! দ্বার উদ্সেখচন করিল | শি্য 
প্রবেশ করিল । 

গুকজী 'জিজ্ঞান। করিলেন %কি সংবাঁদ ?৮ 
শিষ্য উত্তর করিলেন, “সমস্ত মঙ্গল, প্রত্যুষে রাম শ্যা- 

মকে যাহ। আঁজ্ঞ! কর হইয়াছিল তাহারা তাহার সংবাদ 

আনিয়াছে।” 

গুকজী কহিলেন, “কি সংবাদ আনিয়াছে বল 1 
শিষ্য কছিল--“শিবশঙ্কর বাবুর নগরের ভিতর যে 

রি ছে সেই বাটীতে আছেন 1 
--“বটে তারপর, শিবিশঙ্কর কি সে বাটীতে থাঁকেন ?* 

শি “জাজ! না তিনি সে বাড়ীতে থাকেন ন11” 
১০৮ বে ??? 

শি--আজ্ঞ মনোহর জগন্নাখ ধানিরাম ও আর 



১০২. এঁতিহানিক-নবন্যা ॥ 

এক জন তোর, নাম পাওয়। যায় নাই) আর মনে বছরের 
মাতা ও জখন্নাথের স্ত্রী আর তিনি |” 

গু--"তিনি এদের. কে ?” 

শি--”আজ্ঞ। তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই |” 
পাগাজী কিছু বুঝিতে না পারিয়ণ, “আজ্ঞ] ব্যাপার 

ট1কি আমি কি শুনিতে পাই লা” জিজ্ঞীস1] করিলেন । 
গুকজী কহিলেন ওহে পীঁবাঁর হোলে পেতে তোমাদের 

ভে চক্ষু নাই, জহুরি হোঁলেই জহর চেনে, আজ যা 
দেখিচি এমন স্মন্দরী স্ত্রীলোক অগ্ভাঁবধি আমীর নয়ন 
মেশচর ছয় নাই হু! হ1| (পাঁগাজী ঈঙ্গিত করিয়] তাহায় 
দাসীকে দেখাইলেন),এমত শ্থক্দরী যদি দেব সেবা ন। করে 
তবে দেব সেবাই রখ] বলিয়1 কথাটা! সীম্লাইয়া লইলেন। 
« পীগাঁজী আশম্চর্য্য হইয়া! জিজ্ঞানা| করিলেন, “কোথায়, 
দেখিক্রাছেন। 

*কেন শিষ্য কি বলিল শুনিলে না| শিবশহ্বরের বাঁটিতে|” 
শুকজী শিষ্যের প্রতি চাহিয়! জিজ্ঞাস) করিলেন, “অর 
কে২ বলিলে।” 

শিষ্য উত্তর করিল “আঁজ্ঞী বিহীরের মনোহর জশন- 

খের'লঙ্গে আছে 1 

পাগুখজী কহিলেন, “মে কি আমিত তাঁদের সকলকেই 
জাঁনি মনোহরেযক় বিবাহ ছয় নাই, আর জগন্নাথের তিন 

পুকষে কেহ নাই, কিঞ্চিৎ চিস্তা করিয়া! কহিলেন “তবে 
যদি চঞ্চল হয়”__তা হইতে পারে” কেমন তর মেয়েমান 
নুষষ্ঠী বল দেখি,”গৌরবর্ণ ছোট খাঁট ১৪1১ বছর বয়েস কিন্ত 
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দেখিলে ১৩/১৪ বৈ বোধ হয় মণ ওষ্ঠে ঈদ হাদি লেগেই 
আছে, চাঁউনি বক্র, মুখ খানি চতুর্ুলীতে ভর] ফুট ফুট 
কোঁচ্ছে | ূ 

গুকজী পাাগুশজীকে ক্ষান্ত করিয়া! কহিলেন? “আছে কি 

একট1 ফো ছকে ছু*ড়ির কথ! বলিতেছ; এ পুর্ণ যৌবনে ফেটে 
পড়িতেছে, রং ধপৃ২ কোচ্ছে, কি পটল চের1 চোখ, প্রায় 
কর্ণে গিয়] ঠেকিয়াছে, হীরকের মত জ্বলিতেছে, কি সক 

ধারের নাসিক কি ছোট ছুখীনি ঠেঁট, লাল টুক টুক্ 
করিতেছে-__কি প্রশস্ত ললাট দিয়! চুর্ণকুতস্তল কর্ণ বেন 
হইয়1 গৃব1 স্পর্শ করিয়। স্কন্ধে পড়িয়াঁছে মুখের কি মাধুর্য 
ভীব--আরে ভাই যেন এক খানি প্রতিমা! তৌকে আর 
কি বলিব এমন কখন দেখি নাই |” গুকজীর ভাঁবের উদয় 

হইল, আহ ছু] বলিয়1 আপনি টিতে লাখিলেন। 

পাগুশজী তীর বর্নিত জ্ত্রীলোৌকটীকে অবজ্ঞ করতে 
মনে আক্রোশ জন্িয়াছিল কহিলেন, “একেত আমি 

চিনি নাঃ কিন্তু আমি যেটীর কথ! কহ্িতেছিলাম, তাঁহাকে 
যে একবার দেখেচে ও কথাঁবার্ত| কোয়েছে সে আর কখ- 

নই ভুলিতে পারিবে ন ছু'ড়িটী রসে ভর! এমন স্ুরমিক' 
আমি আর কখন দেখি নাই, হুঃখের বিষয় এই যে ছু*ড়িটা 
বড় হাত ফোক্ষে গেছে আহা1”--বলিয়! মাতা নাঁড়িলেন। 

গুকজী জিজ্ঞাসা করিলেন *ছাত ফোঁক্কে গেল কেমন 
কোরে টি ্ 

পাগাজী অতি সান ভীবে বলিলেন, আজা তাঁর কথ! 
আর কি বলিব আক্জ একবগসর হুইল এ ছুড়িটীর পিত? 



১5৪: এতিহালিক-নবন্যাস। 

মাতাঁর মৃত্যু হয়ঃ ওর জ্ঞাতির1 সমস্ত বিষয় অধিকার লইয়? 

গুকে নুকাইয়া আমার নিকট বিক্রয় করিতে ছেতা লইয়ণ 
আইসে, এ যে ধানি ছেড়া যে আজ ক্কল্গজ সেজেছিল, 

সেই লক্ষ্মী ছাড়া কেমন কোরে সন্ধান পাইক্সাছিল, রাত্ডে 
বের কোরে নিয়ে তাঁর মামা মনোহুরের বাঁটীতে 
রাখে আমি সন্ধান পেয়ে চাপাচাপি করিলাম, ছুড়িদীকে 
সরাইয়। রাজ1 মহীপণলের নিকট রাখিয়া আজিল, এক্ষণে 

রাজকন্যার প্রিয় সহচরী কারসাদ্ধ যে কিছু করে এক্ষণে 
প্রায় আর দেখিতে পাইন?» আহাহাচক্ষে জল আনিল | 

রাজগুক ক্ষণেক ভাবিয়1 জিজ্ঞাসা করিলেন “তাঁইত, এ 
মেলাতে কি আসে নি ?” 

পা1--“আজ্ঞা এসেছে বৈ কি 1” 
রাজগুৰ উত্তর করিলেন, *তবে আর হাত করিতে পার 

নাঃ বাব এই তোমার চতুরালী আমি হোলে কোন্ কালে 

কর্ম রফা করিতাঁম 1৮--হিঃ ছিঃ 

পাণাঁজী মস্তক নাড়িয়! কহিলেন, “আমিত কোন 
উপীয় দেখি নী” আপনি যদি কোন উপায় জানেন তে। 
বলুন | ্ 
আচ্ছা! তোমাদের দেশে নাশী। সন্ব্যাসীর1 আসে 

না1% 

প1--*ঢের, সর্বদাই থাকে ।” 

₹---“মেয়ে ছেলে চুরি টুরি করে ন11” 
প7--“টকৈ না, বরৎ আর বৎসরে একটী ছেলে পথে 

হারাইরাছিল ভাহাদ্র.বলিবামীন্র সন্ধতন করিয়া আনিকা 



» আআ 
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দিল, তাীর1 এ গ্রামে কোন উঞ্চদ্রপ করে না আমরাও 
তাহাদের কিছু বলি না1%. 

গুকজী প্রফুল্ল বদনে উত্তর করিলে্ম,_-“তবেইত আরও 

ভাল হুইয়াছে তাদের বেশ ধরিয়। ফি তোমার লোক এ 
কার্ধ্য সমীধ। ক্্ররিতে পারে না, উদর ঘাঁড়ে বুদোর। বোঝ) 
দিতে শিখ নাই 1” 

পা-ণ্ঠিক বলিয়াছেন তা হইলেই হইতে পাঁরে কিন্ত 
আমার লোকদিণকে মকলে চিনে, 'আপনকার লোকদের 

ঘদি বোলে দেন তাহা হইলে কোন আর ভয় থাকে 

ন111, 

গুকুজী কহিলেন,_-“তাহর ভাঁবন কি শ্তীমকে বলি” 
লেই হুইবেক| শিষ্যকে কহিলেন; দেখ যেন পাণ্ড [জর 

হত হাত ছাড়া হয়'ন।| 

শিষা উত্তর করিলেন» «আজ্ঞ। তাহার ভাবনা নাই, 

রাঁম সেই বাটীর দ্বারে ভিক্ষুক বেশে শয়ন করিয়া আছে 
বল্য প্রত্যুষে বাঁকি সংবাদ পাঠাইবে | 

গুকজী “আ'চ্ছ?” বলিয়। ছাত্রকে বিদায় করিলেনঃ 

আহাঁরাদ্ি সমাধ। করিয়। তাদ্ছুল গ্রহণ করিয়? পাগুাজীকফে 
কহিলেন। ৃ 

চতুর এই সময়ে শ্ঠামের সঙ্গে পরামর্শ করণে তাহা ন" 
হইলে কল্য প্রাতে সময় পাইবে না| 

পাগুজী “যে অজ্ঞ” বলিয়1 বাছিরে গেলেন । 

গুকজী মুছকি হাসিয়| আপনি উঠিয়া দ্বার কদ্ধ করিতে 
করিতে কহিলেন, আজ চৃতুরের এই অবধি, দেখ কেহ দ্বার 
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খুলে দিও ন1 তোমর1 কেমন সের করিতে পীর তাহার 
আমি অজ পরীক্ষণ লইব 1” 

উকজী টলিয়। পাঁগুাজীর দাসীর গাত্রে আসিয়। পড়ি- 

লেন, শ্যন্ধ ধরিয় কহিলেন আর্জ আমি তোমার- হিঃ হিঃ। 

চতুরজী পাগুর দীসী ক্কন্ধ মোঁচন কতিস্বীক্ঈঅন্য দাসীকে 
কহিল “মধু তুমি এঁকে লইয়। যাঁছ 1” 

মধুরস উদরস্থ হইয়াছে গুকর আর সে মুক্তি নাই «কেন 

তুমি কি যেতে পাঁর ন1 বলিয়। হস্ত প্রসারণ করিয়] ধরিতে 
গেলেন, দাসী সরিয়া অন্য গৃহে গেল, গুকজীও পশ্চাৎ২ 

গেলেন, দাসী সে ঘর হইতে অন্য ঘরে গমন করিয়। দ্বার 
কদ্ধি করিয়! দিল। গুকজী দ্বার ঠেলিলেন . ডাকিলেন 
স্ততি মিনতি পাঠ করিলেন কোন উত্তর পাইলেন ন। বিরক্ত 

ইইয়। ফিরিয়খ আপিয়? মধুকে বলিলেন “তুমি বাব বেস 
মন্ুষ তৌমাঁরি সর্গ লাভ হবে একবাঁর চতুরকে ডাকত 1” 

মপ্ুমালতী দ্বার উদঘাটন করিয় বাহিরে গেলেন কিয়দ- 
ক্ষণ পরে পাগুশজী ও মধু প্রত্যাগীমন করিলেন । 

গুকজী রাত ভাবে বলিলেন,--“"দিব্বি সেবাদাসী 
রারখিয়াছ বাব1॥ আমি কহিলাম যে আমার গীয়ে ছার্ত 

বুলায়সে সে ফর্২ কোরে চল গেল» ছি ছি !! 

পাওাজী আশশ্চর্য্য ছইয় কহিলেন, «বলেন কিঃ কেমন 
মধুসে কোথায়।” 

মধুমীলতী উত্তর করিলেন, ,“তিনি এ ঘরে দোর দিয়া 
রহছিয়ীছেন” পাগুণজী গুককে “আপনি শয়ন ককন আমি 

তাকে আপনার নিকট পাঁটাইয়ণ দিতেছি”, বলিয়ণ শয়না- 
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গীরে প্রবেশ করিয়া! রারস্বার দ্বারে করাধাত করিলেন, 
মৃম্যরে “গঙ্গবতী২” বলিয়। বারস্বার ডাঁকিলেন অনেকক্ষণ 
পরে অত্তযন্তর হইতে “কেও জিজ্ঞামিত হইল 1% 

পীগু]জী উত্তর করিলেন “আমি পা1)৮ 
গীর্শা৮আর কে আছে |” 

পার কেহ নাই |” 

“আর কেছ লাই সন্তি কর |” 
প1--“কেন আমাকে কি বিশ্বীস্ুনাই-” 
গাশানি91” 

পাচ্ছ] দিব্ব করিলাম |” 

আস্তে২ দ্বার উন্মোচন হুইল, পীগুজী প্রবেশ করিবা- 
মাত্র গঙ্গাবতী দ্বার কদ্ধ করিয়া পালজে বলিলেন; নত 
মুখে স্বীয় অঞ্চলের শেষ ভাগ লইয়। ছুই হস্তে স্থত্র টানন 
করিতে লাখিলেন, পাগুাজী বিরক্তি ভাঁবে জিজ্ঞাস" 

করিলেন “এর নাম আবার কি।” শঙ্গাবতী ক্ষণেক স্তব্ধ 
ভাবে খকিয়। শেষে মুখোক্তোলন করিরণ পাগুাজীর প্রতি 
এক দৃষ্ট চাহিয় শ্লেবত্মরে কহিলেন, “এর নাম তত্বজ্ঞান, 
যাহছ। আজ তোমার গুক তোমাকে শিখিতে বলিলেন” 

পশগুশজী উত্তর করিলেন, “এখন তামাঁস রাখ, গুক- 
জীরে বে অবজ্ঞ! করিয়া আদিলে তোমার নরক হবে 
তাজান।” ্ | 

গা--“ঢের কাল |” 

প1৮এখন চল 1 

১ *“গী-না1 



১০৮ এতিহাসি ক-্নবন্যাস”। 

“এখন ,তাষাস। রাঁখ, চল» গুক রাগ করিলে নরকে 
গীতি, চল” বলি, হস্ত ধরিয়! আকর্ষণ করিলেন । | 

ধঙ্গাবতী সক্রোধে হুম্ত মোচন করিয় কহিলেন, “হাত 

ধরিয়া টান কেন, আমি কি তোমার কেন। দাসী নণ বেশ্যা 
যে যাহ" ইচ্ছা তাঁহখই করিবে 1 

পাগুজী চম্কীইয়। ভ্র উত্তোলন করতঃ এক দৃষ্টে চা- 
হিয়া রছিলেন ক্রমে মুখের ভাঁব প্রবর্তন হইয়ন কাঠিন্ত 
প্রকাশ প্রাইল? ওষ্ঠ দন্ত চাঁপিয়1 কহিলেন, তুমি কি 
মনে কর তীহাদের সহিত কোন প্রভেদ আছে নাকি?” 

'বঙ্গাবতী উত্তর করিলেন,_-“ত বলিবে বৈকি তুমি 
মা বিলে আর কে বলিবে, “যেমন গুক তেমনি চেল11” 

“এখন বলাবলি রাঁখ+--ণ্যাঁবে কিন? যি ন। যাও 

তবে বল পূর্ধাক লইয়) যাব, কেন মিছে অপমান হবে» 

বলিতে২ পাঁগাজী উঠিয়। দাওইলেন, ছন্ড প্রসারণ করিয়! 
ধরিতে গেলেন। ৃ 

গীক্গাবতী সরিয় অন্তরে দীড়াইয়। কহিলেন, “বটে 

এত দূর অবধি তবে শুন” ভোম। হইতে আম রাজরাণী 
হই সত্য, কিন্ত তাহার পরিবর্তে আমাকে তুমি যখন যণ 

বলিয়া ভাই' করিয়াছি, তখন আমার ১৫ বছুস্র বয়স 

ধর্মীধর্ম কিছুই জ্ঞান ছিল নী, তুমি য1 বলিতে তাই ধর্ম 
জ্ঞান করিতাম, গ্রাণপনে করিভাম আঁর আজ পর্য্যন্ত 
করিয়াছি £ কেমন কি নী?” 

পাগুজী কহিলেন “হু হু বেলে চল, আর বড়ায়ে' 
কাঁয কিঃ আজ কিসে সে জ্ঞান গড়াঁল তাই বল।+ 



অঙ্ক খণ্ড। ১০৯ 

শঙ্গাঘতী পুঅরর্ধীর আর্ত করিলেন, “শুন, আশার 
অদ্যাবধি এমত বোধ ছিল, ও তুমি আমার এই জ্ঞান 

জন্বাইয়। দিয়াছিল্ে, যে ভোমাঁকে সম্ভৃ করিতে পীরিলেই 
আমার জ্বর্থ লাভ হইবে | 

পাগুণজী কহিলেন, “কেন এক্ষণ কি হবে না” 
«শুন, কিন্ত যেকএক দিন আমি তোমার নিকট আছি 

মে কঞএক দিনে আমর ভ্ী ভ্রম দূর হইয়াছে, তবুও আমি - 
ভাবিয়াছিলাঁম আমারব ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্্রীজাতি বুঝিবাঁর ভ্রম 

হইয়। থাকিবে, দণসীর কার্য্য করিতে কহিলে তাতেও 

আমি অস্বীকার করিলাম না, কিন্ত আজ. গুক শিষ্যের 
কথ ও ব্যবহার দেখিয়া আমার হরিভক্তি উড়িয়াছে» 
কিন্ত তবুও তোমার প্রতি আমার মন চঞ্চল হয় নাই, কিন্তু 
যখন তুমি আমাকে বাজারের বেশ্যারমত ব্যবহার করিলে 
তখনি আমার তোমার উপর হত জ্ঞান হইয়শছে এক্ষণে 
আমার এই ভিক্ষ1 যে তুমি আর আমাকে পাঁপ কার্ে 

! লয়াইও না, আমর যথেষ্ট হইয়াছে 1১ 
পশগ্ডজী উপহধস করিয়া কহিলেন»--এই কথা-আমি 

মনে করি আব কিছু, অমি তোমার গুক,পাপ পুণ্য আমার 
ভার, দে আমি বুঝিব শ্রক্ষণে চল, তাহ না হইলে এক্ষণি 

লোক ভাকিয়! অপমান করিয়া! লইয়া! যাব 1” 

গঙ্গীবতী এতক্ষণ স্থির ভীবে 'দণ্ডায়মানা হইয়? কথ 

কহিতেছিলেন, এই কথ! শ্রবণমীত্র শ্বপ্প সরিয়। কহি- 

লেন, “আচ্ছা দেখ পীর কি না আমিও ক্ষত্রিয় 

কুন/,-_চক্ করিয়ণ একটী দীন্তি দৃষ্ট হইল | 
স্১ও 



৩১০ এভিহাদিক-নবক্যাস। 

পীগুশজী চম্কাইয়! দেখিলেন হস্তে সুশীগিত, ফলক চক 
চক করিতেছে, ত্র কুঞ্ধিত,চক্ষু জদ পূর্ণ দপ্ দপ্ করিয়। জবলি- 

তেছে, দন্তে ওষ্ঠ চাপিত, উগ্রচ্ড মুভি, ছুই পদ পিছণইয়া 
দড়াইলেন, আঁবাঁর কি ভাবিয়1 এক পদ অগ্রসর হইলেন 

গাঙ্গাবতী শ্থিরম্বরে কছিলেন, আর এক পদ এখৌোলেই 
নিশ্চয় মারিব। 

সম্মুখে শাণিত ছুরিক1 চকু চর্টকরিলে অনেকেরি ভরসা? 
থকে না) পাগুশজীর হস্তে কিছুই নাই মনে মনে অত্যন্ত 

আক্রোশ হুইল, কিন্তু কিচু করিতে ভরসণ হইল না বলি- 

লেন “গঙ্গাবতি আজ তোমার কি হইয়াছে ছি ছি!! 
গঙ্গাবতী অস্কুলি দিয়" গৃছের দ্বার দেখাইয়া! কহিলেন, 

“বাহির ও" পাগুাজী শুড় শুড় করিয়া ব]হির হইলেন, 
গঙ্গাবতী দ্বার কদ্ধ করিয়। চুরিকণ ছুরে ফেলিয়। ভূতলে 
পড়িয়া কাট! ছাগলের মত লুটিক্স) ক্রন্দন করিতে 

লগিলেন। 



অঙ্গ খণ্ড। ১১১ 

দেখি দেখি পারি কিনাপাঁরি * *** ৯ ঠ 
আমি আর কিছু ভাঁবিনে, একটু সন্দ হুয় মনে, রাগ পাছে 

হয় শুনে, প্রাণে যাতমণ হবে আমারি ॥ 

গোৌঁপালে উড়ে। 
অগ্ঠ ধনু অশ্ব মল্ল বিদ্ভাদ্দির পরীক্ষণ | 

প্রথমতঃ ধন্রিষ্ভার পরীক্ষ+--শত হস্তান্তরে লক্ষ্য বিদ্বিডে 
হইবেক, যাহারা পাঁরক হইবেন তাহাদের. চক্র ভেদ 

করিতে ছইবেক তাহার পর অন্ধভেদী, শেষে শব্দে, 
বিনি.জয়ী হইবেন তিনি দশটী মুদ্র! মন্ছিষের শ্যঙ্গের ধনুক 
ও প্রঞ্চদশটী তীর পুরস্কার পাইবেন | | 

তাহার পরু অশ্ববিষ্ঠা অবশেষে মল যুদ্ধ |--অশ্ববিষ্ঠায় 

যিনি জরী হইবেন, তিনি এক অশ্ব এক কবজ ও অসি চর 
লাভ করিবেন? মল্ল যুদ্ধের পুরস্কার এক স্বর্ণ বলয় । 

প্রথমে ধনুঃশিক্ষা পরীক্ষা! ুইবে। 
বিহারের পক্ষে মনোহর ধানিরাম আর স্বয়ং হনুমন্ত 

সিংহ | রাঁজ গৃহের পক্ষে ভগবান লাল রামদোবেঃ আর 

শিবশঙ্করলল-হুনুমন্তের এ পরীক্ষ। যুঝিতে ইচ্ছ। ছিল না 
কিন্ত শিবশঙ্কর বাবু আসাতে তাহাকে আশরে নামিত 

হুইল |-_হনুমস্ত ও মনোছরের মুখ শুফ গত বৎসর 
পরাভূত হুইয়াছেন এবারও জয়ী হইবার ভরসা নাছ 

কিন্তু ক্ীনিরাম এত নির্ভরস1 হয়েন নাই,অপ্প বয়সের অকুভে! 
ভরসা, একবার জয়ী হইবেন মনে হইতেছে, আবার এমন 
প্রসিদ্ধ ধানকীদের জয় কর) সহজ নছে এমতও বোধ সুই 

দ্ছে__এক চারি ছন্ত্রপরিমাণ ধন্নক লইয়া] দণ্ডায়মান, 



১৬২ এতিহালিক-নবন্য'স | 

রহিআছে,রামদৌবে গৌঁফে তা দিতে দিতে মুচকি ছাসিয়। 
মনোহরকে কহিল, “মনোহর ভাক্ষা, এ বার ছাত কীকু- 
ডের তের হাত বিচী কোখা। পেলে, “ধামি হীসিয়। কহিল” 
দেখ যেন গলায় বাধে নী 

রাম কহিলেন, %*--তার ভয় নাই রাম নীমে সব গল? 

থেকে নেবে যবে” এই প্রকার বিদ্রপ চলিতেছে এমত 

সময় ছুর্ববীর সিংহ উপস্থিত হইলেন, সকলে নিস্তব্ধ হইল 
এক্ষণে ঈদমারী অরস্ত হইবে | 

প্রথমে হুনুমস্ত সিংহ ধনু লইয়1 নির্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান 
হইলেন, ছুর্ধার সিৎহ তীর মারিতে অনুমতি দিলেন, হসুমস্ত 

' সিংহ চাপে বাণ বসাইয় লক্ষ্য করিলেন,বাণ ত্যাশী করিতে 

ছিল] ছিন্ন হইল, তীরটী লক্ষ্য পর্য্যস্ত পৌঁন্ছিল না তাহার 

দলস্থ লোঁকের “নেহি হুয় বলিয় উটিল, হুনুমন্ত দুর্বার 
সিংহকে জিজ্ঞাস করিলেন “কেমন এ তীর প্রামাণ্য” 

হুর্ধার কছিলেন “ভ্* আপনাকে আর ছুড়িতে দিতে পারি 
ন1”-__-হুনুমন্ত ধনুঃ ত্যাগ করিয়া মনোহরের পশ্চীতে দাড়া 
ইয়। কহিলেন “এখন তোমারি ভর" দেখ মণনট্রা রেখ ৮ 

মনোছর--আজ্ঞ1 চেফীর কল্ুর হইবে ন++ উত্তর করিল। 
হনুমন্তের পর শিবশস্কর লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন মনোহর 

ধানিরীম প্রভৃতি সকলেই বিদ্ধ করিলঃ বিহারের এক জন 

বাতিল হুইল | 

চক্রভেদ--লক্ষ্যের পঞ্চদশ হন্ডর অগ্রে এক খানি চক্র 

ঘর্ণায়মীন হইতেছে চক্রের নেখির অভান্তর দিয়! লক্ষ্য ভেদ 

&রিতে হইবেক। 



অঙ্ক খণ্ড । ১১৩, 

শিবশঙ্কর বাবু ও তাহার দলম্ছ সকলেই এ লক্ষ্য বিদ্ধ 

করিল-মনোহরের হজ্জ কীপিতেছিল লক্ষ্য করিতে হস্ত 
কাপিল ধাঁনিরাম “কি, করেন” বলিস্বা উঠিল খতমত 

*যইল, তীর হস্ত হইতে নির্থত হুইয়? গেল চক্রে ঠেকিয়! 

ভূতলে পড়িল। বোমার উঠিল-_বিহারের দলের মুখ শুখা- 

ইয়? গেল--ভরনণ মাত্র ধানি-ধাঁনিরশম অগ্রসর হছইয়। লক্ষ্য 

বিদ্ধ করিল বিহারের দলের অপ্প ভরম!' 55 হার 

হইবেক ন1। 

অন্ধভেদ-চক্ষে বস্ত্র বন্ধন করিয়। লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে ছিইবের | 

শিবশঙ্কর বারু রাঁমদোঁবে ও ধানিরাম পাঁরক হইলেন 

ভগবান্ লাল বাতিল হইল। 

এতক্ষণ চত্ুরজী ও হনুমন্ত নির্ভরসা- হুইয়1 দীড়াইয়া- 

ছিলেন, ধাঁনিকে পারক দেখির1 মনে বড় আনন্দ হইল 

নিকটে আঅশসিয়। ধানির মম্তকে হস্ত দিয়া বাহাবা ধানি 

বলিয়। ভরল। দিলেন, এইবাঁরটন পারিতে দেখিব | 

ধানিরামের ভরস1 ক্রমশঃ ব্ন্ধি হুইতেছিল সাহস 

করিয়া কহিল “আজ্ঞা! কিছু'ভয় নাঁই এবার জিতিব |” 

মনোহর নিজে ছাঁরিয়। এই দীম্ভিক৬বচন সহা হুইল 

ন। কহিল “অধর জিতে কাঁজ নাই বিড়ালের ভাগ্যে যদি 

দিকে ছিড়েছে এখন মানটা বাচাতে পার্লে হয় 1৮ 
শব্দ ভেদী--এক জন ব্যক্তি এক লৌহ ঢাঁল লইয়ণ শত 

হুন্তীস্তারে তাহার পীরে বসিয়। কোকিলের রব চাঁরিবার 

করিবেক' চক্ষুবস্্ীরতধাঁনকীদের এ শব্দ শ্রবণ করিয়া এ 

ঢখল বিদ্ধ করিতে হুইবেক | 
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প্রথমে শিবশঙ্কর চক্ষে বস্ত্র বান্ধিয়া ধনু ধরম্তে দণ্ডায়মান 

হইলেন এক জন বিহাঁর নিবাঁপী জর্পাছ ঢাল লইয়। শত 
হস্তান্তরে ধপিয়! ঢাল দিয়া গীত্র আচ্ছাদন করতঃ কোকিল 

নি করিল, শিবশস্কর বাবু শর ত্যাগ করিলেন, শর 
লক্ষ্যের উর্ধ দিয়! আস্তরে পড়িল, রাঁমদোবে এ প্রকারে শর 
ত্যার্গ করিল, ঢাঁলে স্পর্শ করিয়। ভূতলে পড়িল মহা! 
বাহব। পড়িয় গেল | 

রামদেশবে চক্ষের বস্্ব মোচন করিয়া] ধাঁনির প্রতি 
চাছিয়! অগর্ধে কহিল, ধাঁনি কোথায়, ুকিবে কি, 

না এঁ পর্য্যন্ত 1৮ 
ধাঁনি ধনুকের গুণ পরিবর্তন করিতেছিল, এতদ্ শবণে 

উত্তর করিল, “একটু রহ এখন ধন্ুকে গুণ দিচ্ছি এর পর 
তোমার পৃষ্ঠে পালান দিব” বলিয়? দত্তে ধন্ুঃ হস্তে করিয়া 
দণ্ডায়মান হইল | 

পীগুাঁজীর মন ধুক্ পুকৃ করিতেছিল ধাঁনির দম্ভ দে- 

খিয়! কছিলেন “ধানি বীব1! একটু স্থির হোয়ে মের, অত 

ভাড়াতাঁড়ি করিও ন11১ 
চক্ষে বস্ত্র বন্ধন হইল, তিন বাঁর কু২ ন1 করিতে ধাঁনি 

শর ভাগ করিল টং করিয়! ঢলে বাঁজিল। 

যেমত ডোবাধন পীইলে লোকে হর্ষ যুক্ত হয়, বিহারের 

দলস্থ লোকের মন সেই প্রকার প্রফুল্ল হুইল, বাবার ধমকে 
মাটি ফাটিয়া! গেল। 

ধানিরাম চক্ষের বজ্র মোচন করিয়ণ রশমদোবের প্রতি 

চীহিয়। কছিল “কেমন রীম বারে হাত কাকুড়ের তেরে 
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হাঁত বিচী এখন দেখিলেত চল এখন তোমার ঘ্ৃষ্ঠে পঁলীন 
দিইখে” জগন্নাথ পার্খ হইতে দেখিতে ছিল ছুটিয়। আঁ- 

লিয়। ধাঁনিকে ক্রোড়ে করিয়1 হুত্য করিতে লাশিল। 

ছুর্ধার সিংহ অগ্রাসর ছইয়) ধানমি ও রাঁমকে জিজ্ঞাসা 

কুরিপ্লন «কেমন ভোমরণ পুরস্কার ভাগ করিয়া লইবে ন। 

আর কোন শিক্ষা দেখীইবে |” 
বিহারস্থ সকলেরি ইচ্ছ? যে পুরস্কীর ভাগ করিয়' 

লওয়! হয়| রাঁজগুছেরও এ ইচ্ছঠ কিন্ত রামদোবে এক 

জন প্রসিদ্ধ ধানকী কি প্রকারে অশ্রে সম্মত হয়। কিন্তু 
“কর্তীর ইচ্ছায় কর্ম” ধানিরাম বেঁকে বলিল “নয় রামদেোবে 

জয়ী হউক নয় অমি জয়ী হুই সমাঁন হওর. হবে ন৭ 
কিছুতেই সম্মত হুইল না, স্্তরাঁৎ আর এক পরীক্ষণ! স্থির 
হইল-_তীর কাটা কাট়ী-এক দশ' হস্ত উর্ধ বংশের পঞ্চ হস্তা- 
স্তর দণ্ডায়মান্ হইয়া ধানি এক তীর এ বংশের উর্ধা দিয়" 
ক্ষেপণ করিবে, রামদোরে কে এ শর শৃন্তমর্গে এক অর্দাচজ্ 
বাণ দিয়] কর্তন করিতে ছইবেক+ আর রামদোবে শর ত্যাগ 
করিলে ধাঁনিকে এ প্রকারে কর্তন করিতে হইবেক। 

প্রথমে রাম কর্তন করিবে, হুজনেই শর চাপে বসাইয়! 
আকর্ণ পর্যন্ত টাঁনিয়। দণ্ডায়মান হুইল, রাঁম+ধানির শর 

, প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে, ধানিরাম তাহার চক্ষে 
দৃষ্টি রাখিয়া আস্তে শর হইতে ছিল খুলিয়া, সুদ্ধ ছিলা 
টঙ্কারিয়া ত্যাগ করিলঃ ঝনাক করিয়া শব্দ হইল, রাঁম 
শরত্াযাশীমুভাবে উর্ধে দৃষ্ি করিল, শন তীর নাই, ধোনি 

এই অবদরে তীর, ছাড়িল) রুম পুনক্সায় ধানির হস্ত লক্ষ 
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করিয়! দেখেন ধনুকে তীর নাই, ত্রস্ত ছইয়। আকাশ মার্ে 
চাহিল, শর পতিত হইতেছে--স্থির লক্ষ্য করিবার অবসর 
নাই অমনি শর ত্যাগ করিতে হুইল, এক অস্কুলি অন্তর দিয়! 
তী'র গেল, ধণনির তীর ভূতলে পড়িল, রাঁমের মুখ শুষ্ক হইয়। 
গেল মনে করিলেন আচ্ছা! ঠকাইয়াছে, ধাঁনিরাম মুচ্কি 

হাপিয়1 অর্ধচত্দ্র বাণ ধনুকে যুডিল। 

ধানির হাম্ত রামের শীত্রে অগ্নিবৎ বোধ হইল, ওষ্ঠ 

দন্তে চীপির1 কছিল, “আথে জেত তবে হেস, গাছে 

কাঠীল গোঁফে তেল কেন £” 

পুনব্বার ছুই জনে দণ্ডায়মান হইল, ধাঁনিরাম রাম-. 
দেবের শর প্রতি স্থির দৃষ্ি রাখিল, রাম অনেক প্রকার 
হুমকি দিল ফের ফার: করিল, ধাঁনির শর-লক্ষ্য অচল 

কোন মতে অন্যমনস্ক হইল না, রাম আর তীর ছাড়ে 
ন।, ধানির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্মশ নিগ্তি হইতে লাগিল, 
দর্শকের। বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল, রাম আর কি 

করে শেষ হুমকি দেখাইয়া শর ত্যাগী করিল, ধানিরাঁম 
খিগু শর প্রতি. দৃষ্ি রাখিয় ধনু টানিল যে মাত্র খিপ্ত 
শর নিম্নে ফলক করিয়1! পতিত হইতে আরন্ত করিল, 

অমনি ধান স্বীয়শর ত্যাথ করিয়! অর্ধ পথে ছুই খাঁন করিয়া 
ফেলিল| মা বৌমার? হুও পড়িয়। গেল +--মনোহর ধানিকে 

ক্রোড়ে করিয়া! হৃত্য করিতে লখগ্গিল, বিহাঁরেব দলের) 
চখদর ঘু৯ধইতে লাগিল, আজ পঞ্চ বৎসরের পর জয় 

হইয়াছে, আনন্দের আর লীম! নাই, বুড়া জগন্নাথ তেড়ে 
এসে ধাঁনিকে স্বন্ধে করিয়। চকের চীরিদিশী ঘুরীইয়। লইল, 
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আঁচ্ছ] ধানি২ কুম২ ঝলি পুষ্প বর্কি হইল ধাঁনিরাম 
ফাগঝলি খাইয়া লাল, গদ্দাদ ভাঁবে ছুই হস্তে নমস্কার 

করিল । 

মহীপাল শিবশক্ষরকে ডাকিয়া ড্রিজ্ঞানলা। করিলেন, 

পব্যবপণরঞ্কি রীমদোঁবেকে এ ছেশড়াট। হারালে ?” 
শিবশঙ্কর বাবু ঘাড় চুল্কাঁইতে২ কছিলেন, “আজ্ঞা 

তাঁইতে।, বোধ হয় রামদোৌবের কিছু: হইয়। থাকিবে ” 

এমত অময় বামদেশবে ও ভাহাীর দলস্থ লেকের গেলি 

করিতে২ মঞ্চের নিঙ্গে উপস্থিত হইল, রাঁজ1 কহিলেন “রাম 

আজ কল্লি কি বল দেখি” “হশলিতে। শনি একট। ছ্ঠোড়ার 

কাছে হাল্লি”--অমন বাণকাট। কাঁটিতে। তুই আমাকে শত 
বার দেখাইয়।ছিল্ ? রীমদোবে কর জোড় করিয়! কহিল, 
£মহারাজ তাহণতে। দেখাইয়াছি ও অনুমতি হইলে এখনও 
দেখাইতে পারি কিন্তু ও ছোড়1 আমাকে যাহ নাকি 
কোলে, ও বেই তীর ছাঁড়িল আমি আর কিছুই দেখিতে 
পাইলাম না তরুত শব্দ এচে প্রায় কেটেছিলীম 1” 
রামের দলস্থর1*মহারাঁজ এই কথ ই ঠিক কহিয়। উঠিল,তা 

ন) হেপলে ধনি কি কখন রামকে জিতিতে পীরে” এক জন 

কহিলেন ওহে দেখলে ন! ধানির হতে একটা কি লাল কবজ 
খা ছিল, যতবধর ভীর ছেড়ে ভতবার আগুণ বার ছয়+ 

ত্র এক জন বলিল “ঠিক বোলেছ হাঁতে কি একটা বাধ] 
ছিল বটে” রাঁজাঁও মীনরক্ষার জন্য এ মতেই মত দিলেন, * 

সকলে স্থির করিল্ যে ধাঁনি যাছুতেই জয়ী হুইয়াছে। 

» শিবশঙ্কর বাবু এই সমস্ত অবণ করিয়? একটু মুচকি 
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লিলেন, তিনি পরীক্ষ। কালীন ছুই জনের নিকটে ছিলেন, 
কি কৌশলে ধানি জয়ী হইয়াছে তাহ তিমি বিলক্ষণ 
দেখিয়াছিলেন, হাসিতে২ অশ্ববিষ্ঠার পরীক্ষার নিমিত 
নিঙ্ষে নামিয়। খেলেন । 

জণৎমোছিনী ও চঞ্চল। বনিয়? পরীক্ষণ দর্শন করিতে- 
ছিলেন | যতক্ষণ পরীক্ষণ হুইল ততক্ষণ চর্চল। ধানির 

প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়। রবিরীছিল, ধানি জয়ী হইলে 
দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়। মৃছ্্থরে বাহবা দিল, মোহি- 
মীর চথ্চলার প্রতি নয়ন ছিল তিনিই কিবল এ কথাটি 
শুনিতে পাইলেন, ফিরিয়? চঞ্চলার কর্ণেং বলিলেন, “বাঃ 
খুব বাঁছব1 দিলে ব্যানে, তোমার কানায়ে ভাঙখিমার জয় 
ছইয়াছে+কিন্ত আমাদের যে হার হোল, ত। বু মনে নাই 

যার খীও তাঁর বুঝি কেউ নও |” 

চঞ্চল] লজ্জায় ও ভয়ে নত্রমুখী হইয়) £ন। না আম্না২ 
করিতে লাঙল ।+ 

অর্থবিষ্া পরীক্ষার উদ্দেঘোথ হইতে লাঙল | 
দর্শকরীণ ছইতে দ্বিশত হস্তান্তরে একটী বংশ ও রজ্জব 

নির্ষিত ব্যবধান নির্মাণ করণ হইল সেই ব্যবধানেশদ্বিছন্ত 
পরিমাণে যন্ঠ দ্বার রাখ। হইল, আবার এ ব্যবধাঁনের স্বিশত 

হস্তান্তরে আর একটী বংশ নির্টিত চতুদ্বার বিশিষ্ট বাব- 
ধান স্বপন করণ হইল, এ ব্যবধধানের শত হস্তান্তরে একটা 

বংশে একটা সোলার পক্ষী-_এঁ পক্ষীকে যে দলস্থ অশ্বা- 
রোহী অশ্রে বরমণ বিদ্ধ করিয়? প্রত্যাগীমন পুর্ধবক দর্শক 

'সমূুহের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে পাত্রবেক সেই দলের, জয় 
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হইবেক, আর যে দলস্থ অশ্বারোহী এ ব্যবধা্নের যেই দ্বার 
দিয়! প্রথমে অতিক্রমণ করিতে পাঁরিবেক সেই দ্বার সেই 
দলের হুইবেক, অর্থাৎ এ দ্বার দিয়! বিপক্ষ দলস্থ লো- 

কেরা শীমনাঙীমন করিতে পাঁরিবেক না, সকলকেই এ 

দ্বিবাধধান পাঁর হইতে হইবেক যিনি অক্ষম হইবেন, 

তাহাঁকে বাতিল করণ হইবেক| 

উভয় দলেই সুসঙ্জ ছইয়1 দাড়াইলেন, হনুমন্ত ও শ্মিব- 

শঙ্কর বাবু পার] পার্খি হইয়] ঈড়াঁইলেন উভয়ের সর্বে্ধাৎ 
রুট অশ্ব, পরম্পর পরল্পরকে সীমলাইতে হুইবেক, কি 

জাঁনি যদ্দি দ্রুত অশ্ব সঞ্চালনে তাহ দিগের খাঁটাল লছেন 

প্রত্যেক দলে চাঁর২ অশ্বীরেশহ্থী | 

ভুবর্বার সিংহ উভয় দলকে প্রস্তুত দেখিয়া! হস্তভীন্দি 

দিলেন উভয় দলের অস্বীরোহীরা1 অশ্ব চালাইয়1! দিল 

হনুমন্ত ও শিবশঙ্কর পরস্পর পরন্পরকে চাপিয় চলিজেন, 

কেছ কাহারও দ্বার লইতে পারিলেন না, উভয় দলেই তিন 

করিয়া দ্বার পাইলেন, কিন্তু হুমুমন্তের দলস্থ এক জন অশ্বা- 

রোঁহী যেমন দ্বার উত্তীর্ণ ছইবেক বংশে পদ ঠেকিল, 

হুড় মুড় করিয়! ভূতলে পড়িল--এক বোমাবা উঠিল, 

হুনুমস্ত ফিরিয়| দেখিলেন, এ অব্দরে শিবশঙ্কর. অগ্রসর 

হুইয়! তাহার দলস্থ আর এক জন অর্খীরোহীকে ঈজিতে 

হমুমস্তের পার্থে আসিতে কহিলেন | 

হমুমস্ত ফিরিয়া! দেখেম যে সম্মুখ ও পার্খ পখ বদ্ধ: 

বার হইবার উপীয় নাই দ্বিষ্বার গেছে এক্ষণে আর 

“এক দ্বার রক্ষা প্র করিতৈ পাঁরিলে পরাভব ব্বীকার 
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করিতে হুইবেক, তাহার অনুবর্তী দলস্থ অস্বারেশহীকে 

ডাকিয়া? কহিলেন সর্ধ শেষের দ্বার লহ ছেড় ন]”” সে 

তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পীরিয়া স্বীয় অশ্ব প্রাণপণে ধাবমান, 

করিল; তাহার মুখ আট্কাইবার কেহ নাই অক্লেশে শেষ 

খাঁটাল লইল হন্ুসন্তের জশ্মুখস্থ ছুই দ্বার শীবশঙ্কর বাবু 
পাইলেন | হুনুমন্ত অশ্ব ফিরাইয়া স্ব্বার দিয়! ভিতরে 
গেলেন, তাহার দলস্থ বক্রী অশ্বারোৌরীও সেই দ্বার দিয় 

প্রবেশ করিল.তিনি শৌলশর পক্ষীর নিকট পর্য্যন্ত ন! যা- 
ইয়া এ লোককে লইয় পুনর্বার নির্গত হইয়া বিপক্ষের 

দ্বারদ্বয় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন | 

শিবশঙ্গর বাবু অর্বধাশ্ে গমন করিয়া এ শোলার-পক্ষী 
বিদ্ধ করিরণ পিছন চাপ বলিয়ী ফিরিলেন দ্বার অতিক্রম 

করিতে দেখেন সম্মুখে হনুমন্ত, সমান আসিতে ছিলেন 

তড়িতের ন্যায় ঘুরীইলেন, হনুমন্তের দক্ষিণ সইতে বামে 
গেলেন, কিন্তু হুনুমন্তে অন্য অশ্বীরোহীর দক্ষিণে পড়িলেন 

মে বরশণ দিয়! বরশণ আটক করিল ুনুমস্তও ফিরিলেন, 

তিন আঙ্ষে জড়াজড়ি হুইল হনুমস্তের অশ্থের পদ লাশিয়া 
শিবশঙ্করের অর্খের নাল খুলিয়] গেলঃ শিবশঙ্কর বেখেছে 

বুঝিয়। তাহার দলস্থ ত্রকজনের সহিত বরশ বদল করিলেন, 

মে বরশ লইয়া অর্শকে উর্ধাশ্বীসে ধাবমান করিল কিন্তু 

হনুমস্তের অর্থ অত্যুত্কৃউ চকিতের মধ্যে সন্মুখে আনিয়া 
পড়িল বরশীয় বরশা আঁটকাঁইলেন কোঁন উপায় না দে- 
খিয়া বরশ1 ঝাড়িয় পক্ষী শিবশঙ্কর বাবুর নিকট ফেলিয়' 
দিল শিবশঙ্কর বাবু অমনি পক্ষী বিদ্ধ' করিয়? স্বখাটাল 
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দিয়! বাহির হইলেন, হনুমন্তও স্বীয় খাটাল দিয়] বাহির হই- 
লেন, শিবশঙ্কর বাবু আর ছুই প1 যাইতে প্ারিলে দর্শকদের 
নিকট পেঁখছেন, অশ্বের নাল নাই হৌঁচট খাইল, সামলাইতে 
হইল+ এঁ অবসরে হুরবর্বার স্বীয় বরশণয় ' পক্ষী বিদ্ধ করিয়। 
দর্শকদিখের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন । | 

বোমারা--হুণর হইয়। গেল । 

রাঁজ1! মহীপাল মুখ চুন করিয়া! বসিয়া আছেন শিব- 
শঙ্কর বাবু আসিয়1 উপস্থিত হইলেন, রাজ! তাহাকে দর্শন 
করিয়। কহিলেন,“শিবশস্কর অজ কি হোল--আথা গৌড়! 

হশর, আর তিন পা আসিতে পাঁরিলে জয় হইত এ আর 

পখরিলে মণ, তোমার এমন ঘোড়া খোঁড়া হোয়ে পড়িল, 
এবার আমাদের মুখ নিয়া ঘরে যায়া ভাঁর সর বিধি 
বাম হইলে কে পীরে ?” 

শিবশঙ্কর বাবু কোঁন উত্তর দিলেন নব1- এক্ষণে ঝাঁকে 
সিংহের উপর ভরসা সেও ক্রমশঃ বদ্ধ হইতেছে কি হয় বল। 
যায় না| 

মন্ত্র যুদ্ধ আরম্ত হইল | 
বাঁকে সিংহ দাড়ি বন্ধন পর্র্বক কয়েক জন শিষ্য লইয়া 

মন্্রভূমিতে নাবিল । 

হুনুমস্ত ও তাহার কোতোয়াল হরিবোল্ল। পাঁডে ও 
ফুলদীস নামক এক জন মল্প তিন জন নামিলেন, তাহা- 
দিগের হস্তে সুবর্ণ বলয় প্রদন কর] হুইল-ত্রি শংখ্যক 

মন্প বুদ্ধ হইবে যে দুল অধিক বার জয়ী হুইবে তাহারাই 
৮:৯১ রঃ 
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এ বলয় পাইবে,াপ্রথমে কীকে সিংছের এক প্রধান শিব 

নামিল। 

বিহ্বীরের হইয়] ফুলদাঁস নামিল, শল্ল যুদ্ধ আরম 

হুইল হস্ত মিলাইয়” ভুই জনে দণ্ডায়মান হইল, মল্পদিগের 

এই রিতী ঘে প্রথমেই পরস্পরের শিক্ষা নৈপুণ্য আনুমা- 
নার্থে (পেঁচ) কৌশল করে ।--বাঁকের শিলা শ্রীব স্পর্শন 

শরিয়াই ঝাড় মীরিল, ফুলদ্াস সাঁমালাইতে না 'পাঁরিয়, 
ঙ্রামি লইল, বীকেব শিষা অমনি চাপিয়1 বসিল) ফুলদাঁল 

[তন চাঁরিবার উঠিবার কৌশল করিল, সকলি বিফল 
চল, বল কম প্রকাঁশ পাইল* বাকের শিষা অকেলক্ঘ 
দপ্ি্+ কুমারেয় চক্রের মত ঘ্বরাইল+ থেখলে করিয়+ চিৎ, 

মহ" বাহবা পড়িল- রাজ গুহের এই প্রথম জিত | 

বাকেনিং-লদ+ডিডওজ [লও মল্স্থলীতে নামিল, পুর্বৰ 

সদর সবুলকে পরাভব করিয়াছিলঃ এবারও তাই 
ভারি)  চগল। দেখিতেছে জানিয়া শীত্রের বমন পরি- 

হন করতঃ বাকাতে মৃত্তিক। মর্দন পুর্র্বক তাল ঠকে দণ্ডাক়্- 
মান ভইঙ্স | 

রিবা এপ্রপ্নত হইল। হনুমস্ত আঁসিয়ণ কর্ণে কর্ণে 

কছিজেনঃ এবার বাঁকে দষক্ষমে তেমন তৈয়ার নাই, 

শী লেধে লরড়িও না কিনল তির উপর লড়িবেঃ দেখ 
শীঘ ধর! শিয় নও ছরিবোজা। “যে আঁজ্ঞী” বলিয়া আংরাসর 

৮৮৩ হস্ত মিলাইয়। দণ্ডায়মান হইল 1” 

বর ল্ল্থ নও পাধিয়া লাড়িতৰ অ+সপুযর আগ্রাসর হইল, 
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হরিবোল্লা ছনুমন্তের পরামর্শানুষায়ীক দে অভি প্রায় নাই--- 
পায়তর1 করিয়া ধরেন অমনি পালট করিয়। সরিক়্া যান, 

এই প্রকার ছুই দণ্ডকাল যুদ্ধ হইল | বকে দেখিল যে সে. 
ক্রমশঃ ক্লান্ত হুইতেছেন, এরপ প্রকার যুদ্ধ করিতে দেয়া 

আর শ্রেয়ঃ নহ্কেঃ সজোরে ধরিল, ক্ষণেক ঠেলা ঠেলি 

করিয়া! বাহুবলী কৌশলে ভূমিতে আনিল, হরিলোল বর 

নিম্নে থাকিয়া বৌধ হুইল £যে বাঁকের ঘন ঘন নিশ্বাস», 

পড়িতেছেঃ আর বসিতে দেওয়া বিধেয় নহে? ক্রমাগীভঃ 

উঠিবার কৌশল করিতে আরম্ত করিল, তিনবার নিষ্কল 
হুইল চতুর্থ বারের পর পাল্টে উপরে 'আদিল বাক 
সিংহ নিতান্ত ক্লান্ত আর দম নাই মহিবের মত জমী লইল 

হরিবোল্র! উপর হইতে আনেক কৌশল কবিল, 

কিন্ত কোন মভে চিত করিতে সক্ষম ছইল না) শোন 

দর্শকের সমান বলিয়া ছাঁড়াইতে অনুরে'ল করিল, 

ছূর্বার নিকটে আনিয়। জিজ্ঞাস করিলেন, “কেমন কালে, 
তুমি কি বল ।” 

বকে উত্তর করিল “হরিকে জিজ্ঞানা। ককন 1” 
হরিতবাল। উত্তর করিল» &আজ্ঞা আহা হইতে ইছাদ 

উদ্ধ আর কিছু ছইবে ন1”- সুতরাং বাজি চের। রহিল | 

রাজ? মহীপালের মুখ চুন, তীহার ব্রচ্ম আস্ত ব্যর্থ ইল, 
এক্ষণে হনুমস্তের সহিত কে মল্ল যুদ্ধে পারক হইবে, বব 
শঙ্কর বালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়] কহ্ছিলেনঃ শিবিশঙ্কৰ 

শশজ মুখে চুনকালী লইয়া যাইতে হুইল, এমন হার কখন 

'" হয় নাই উপায় ফি” এমত সময় হব্ুমন্ত লিংক শিবশক্ষারেৰ 
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প্রতি চাহিয়) কহিলেন, “কেমন নেবে আদিবে নণ হবার 
স্্ীকার, করিবে+ শিবশঙ্কর বাবুর ঘাঁড় হেট, তিনি বিশেষ 
রূপ জ্ঞাত ছিলেন যে তাহা] অপেক্ষ1 হনুমন্ত বলিষ্ঠ। 

রাঁজার গাত্ত জ্বাল] ধরিয়াছে। এ বাকা আর সহা হইল 

না," কহিলেন “ণশিবশঙ্কর বাবা আমীরত পুভ্্রটী এক্ষণে 
বড় হয়নাই বে তাহাকে অনুমতি করিব তুমি আমার 
সব--এত অপর প্রাণে সে না,নয় তুমি.নাঁব নাহয় আম উঠি। 

শিবশঙ্কর বাবুর মুখ হেট “মহারাজ আপনাকে যাইতে 
হুইবেক না আমি নামিতেছি” বলিয়ণ মঞ্চ হইতে নামিয়া 

মল্লস্থলীতে আসিলেন। 

রাজ গুছের লোকেরশ মুখ বেক্ষণাঁবেক্ষণ করিতে লাগিল 

বড়ং শৌড়ার! সোটুকে পড়িবার পথ দেখিতে লাগিল, 
এম সময় এক জন দর্শক অগ্রসর হুইয়। শিবশঙ্গর বাবুর 

কর্ণে২ কি বলিলঃ তিনি মস্তক নড়িলেন, পুরর্বার কি বলিয়? 

তাহার স্থন্ধদেশ ধৃত করিয়া মঞ্চাভিমুখে গমন করিল, 
শিবশক্কর বাবু মঞ্চারোহণ করিয়। রাজাকে কি বলিলেন । 

তিনি উত্তর করিলেন “ক্ষতি কি 'বেন্তো আজ মান 

ব]চাইয় যাইতে পাঁরিলে হয়, কিন্ভ দেখে] থেন এই কয়েক 
শ্রাম বাসী হয়।% 

_শিবশঙ্কর বাবু «আজ্ঞা ভার ভয় নাই” বনল্দিয়ী ছনু- 
মন্তের নিকট-গমন করিয়1 তাহাকেও কি বলিলেন! 

তিনি উত্তর করিলেন আমার আপত্তি নাই প্রশ্ীজীকে 
জিজ্ঞাস] ককন |__এমত সময় হূর্ব1র সিং ও পাঁগুএজী উভয়ে 
অখুলিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন “ব্যাপারটা কি” হন্ুমন্ত উত্তর 



ও ০৮ 
ক 2৯ অঙ্গ খণ্ড। 

সরিলেন, “বিহ্ারের এক জন লোক (এক্ষণে সে বিহার 
নিবাসী নহে) রাজ গৃহের হইয়া? মল্প যুদ্ধ করিতে চাঁছে কিন্তু 
'ন তাঁহার নাম খলিবে ন11” 

উর্ববার জিংহ জিজ্ঞাস! করিলেন* £জাপনার। কি 

হলেন 1” 

পাগুাজী ও ছনুমন্ত কহিলেন যদি ভর্রকূলোভ্ভর হয়ে 
হুশ ঠআমাদের কোন আপনি নাহি |” 

হুর্বার শিবশঙ্কর বাবুর প্রতি চাছিয়। কহিলেন, ভবে 

“মাতে কছ “যে আজ্ঞ।”? বলিয়া ঈপ্দিভ করিলেন? এন্স জম 

এর 
ঙ গু 

এল্লাসেশে মন্্রভুমিতে নাদিল, মুখ মস্তক টোপারত যৎকিক্িন 

দু্টগোচর হুইভেছে তাহ। লালমাটী গ্লেরিমাটা ৪ রূলিতে 
গার়ত চেন। ভার কিন্তু শরীর নয়ন স্বখকর-বর্ণ গর, 

জগ্ছিমাংমে জড়িত- প্রতোক মাংলপেশী ম্প 

(বন দীর্ঘ শরীর তেমত প্রশস্ত বক্ষস্থল অঙ্গ এভন লঙল£, 

/ মা নে 4 
টি ০ ৮৫ 1 বে ] 

দেখিয়। দ্বিরপরদ খোদিত জ্ঞান হয়| 

দর্শকের| “কেছে চেন?ট এ আবার কে? বল। বল 
করিতে লাশিল। হুর্বার শিবশক্করকে জিজ্ঞাদ। কবিলেল, 

কেমন শিবু এই কি তোমাদের মল আচ্ছা +রল ছম্ুমন্থ 

ভার কি হয় বল! যায় না” ভিনি "আজ্ঞা হ? হলিস। 

সায় দিলেন | 

পাগাজ'র মনে শঙ্গা জান্বায়াছিল। কিন্ত আসা সম 

করিয়। কহিলেন, “বলেন কি রংজার অদ্ধিজ শরীর হবে না। 

[বেন 1? 

হর্ষার পাগুাজধ প্রতি চাছিঘ়া। একটি মুচকি হাজি 

প£বাবন আর মারি 



"৮০৬ এতিহাপিক-নরন্যাঁস। 

পাগুাঁজী তাহ? দেখিয়ে ও ন1 দেখিয়! শিবশঙ্করকে জি- 
জ্ঞান! করিলেন, শিবু বানু “ইনি কে 1% 

শিরু বাঁকু উত্তর করিলেন, “আপনি দেখিতি ত পাঁই- 

ভেতছুন”-দেখিতেভ পাইতেছি কিন্তু চিনিতভে পারি- 

ভেছি না” আপনি তো! চেনেন কে বলুন দেখি” বলির 
পাগাজ ফিরিয়া চাহিলেন | ' 

শিবশঙ্কর বাবু সরিয়া গেছেন ।--মনে এক প্রকার আতঙ্গ 

হুইল, ফিরিয়। মন্ত্র যুদ্ধ দেখিতে দণ্ডীয়মান হইলেন | | 

হরিবৌল্ল। পাড়ে হুমুমন্তের নিকট দাগুইযর়1 ছিলেন 
শ্ু”ণক বিপক্ষ মন্্রকে নিরীক্ষণ করিয় কহিলেন, “মহারাজ 
সশবধানে লড়িবেন, প্রক্কভ মল্ল বটে, কিন্ত প্রথম এক ঝোঁক 

দিয়? জোৌরট? দেখে লবেন।” 

হুমুমন্ত মুখ চাঁপিয়) “ছ' দিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন। 

“কে ৪ চেন” «আজ্ঞা না” কোতয়াল উত্তর করিল | 

হুন্নমন্ত অগ্রসর হুইয়? ছস্ত মিলশইলেন, মল্ল যুদ্ধ আরম্ত 

হইল--হনুমন্ত হস্ত মিলাইয় দন্তি কৌশলে পিছনে গেলেন 
লপেট করিলেন, বিপক্ষ মল্প উদ্ধিত পদে পদ দিয়! কাঁটানে 
জমী দেখাইল, চকিতের মধ্যে হনুমন্ত উঠিয় পু্র্বার ধরি- 
লেন, ধরিবামীত্রেই বিপক্ষ মল্প ঢাক কৌশল করিল, হনুমন্ত 
উদ্খিত পদ মল্লের স্থিত পদে লিগু করিক্সা কাঁটাঁন করিলেন, 
উভয়েই ভূমিতে আসিলেন, পুঅর্বার উভয়ে উঠিয়1 ধরিলেন, 

হুই 'জনের যুদ্ধ দেখিয়া? জকলে আশ্চর্য মানিল, বাঁছবাঁর 

উপর বাহব1 পড়িল, উভয়েই মল্প কৌশলে পণ্ডিত, কেন 

কাহাকে ভমে রাখিতে পীরেন ন যমন একটী পেঁছে, 



অন্ত খও্ড। ১২৭ 

ভূমিতে আনীত হয়েন অমনি জোড় তোঁড়েতে উঠিয়1 যান এই 
মত ষষ্ঠবাঁর উঠাপড়ার পর হনুমন্ত বাহুবলী কৌশল করিলেন, 
দল্প দক্ষিণ পদ অশ্রনর করিয়া তোড় করিদলন পাল্টে' 
কালজজ্ঘ। মারিতে শেলেন হমুমন্ত পরে পদ লিপ্ত করিয়" 

চাপিয়। বসিলেন, বাহন) পোড়ে গেল। 

সকলেই নিজ্তর্ টু শব্দটী অবধি নাই, এবারে ফা 
হুধার এক্ট1 হুইবেক, ছুই জনেই ক্লান্ত হইয়খ আসিয়া 

ছেন ; হ্বনুমন্ত ক্ষ-ণক দম লইয়1 বিম্মা1! দিতে আরস্ত করি- 

লেন, ক্রদুম আশক্ষেল বন্ধ বাঁধিলেন, বিপক্ষ মল্পের টোপি 
শিখিল হইয়া পঞ্ঞ্জল? বাহুমর্দনে ছিন্ন হইয়। মস্তক হইতে 

ভূতলে পণ্ডলল্জ্দন ঘর্দীভ্ত সমত্ত রস উঠিয়া! গেল, ভনুমন্ 
মুখাবছলাকুন করিয়া] চম্কিয়] ছাড়িয়। দিলেন । এমত 

চম্কাইয়+ উঠিয়ীছিলেন বে পাগুশজী আঘাঁভ প্রা ঞ্চ ভন্বু- 

মানে শীঘ্ নিকটে আিলেন, কিন্তু দেই ছাড়ভেই কম্ম 

শেষ হুইল» বিপক্ষ মল নিম্ন হইতে বাীইচি কৌশল 

করিয়ণ ঘুরির। উঠিলেন, হনুমন্ত সাঁমূলাইতে পারিলেন না, 

চিত হইয়া] পডিলেন -বোমার11 

পাগুশজী অংশ্রাসর হুইয্স! চিনিতে পারিয়1 চমত্কুভ ছইয়' 

দণ্ডায়মান হইলেন, ভ্রম জ্ঞানে চক্ষু মর্দন করির। পুলর্বীর 

দেখিলেনঃ লাঁলমাঁধব প্রসাদ বটে, ভাঁড়াভাড়ি %কজক 

নিকট আনিয়। কর্ণেং কহিলেন, *প্রভু সর্ধনাশ এই বুঝি 

আপনার মাধবলাল মোরেছে |, 

শুকজী ত্রস্ত হুইয়। জিজ্ঞাস! করিলেন? “কেন কি হুই- 
যাছে এত উতলা একন 1” 
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'পাগুাঁজী উত্তর করিলেন, “আর উতল1 কেন, কে জর 

হুইল ভাঁল করিয়) দেখুন দেখি 1, 

*কজী উত্তমরূপ নিরীক্ষণ করিয়! কছিলেন, “তাই তে। 
আবার কো গ্েকেঃ মের বে এল না! কি 

পাগুজী--এক্ষতণ উপায় ।৮ 
'৬কজী; উত্তর করিলেন, “তার ভয় কি, ভোমার নিকট 

হইত ভে) আর দেবনাটী লইতে পারিবে না কিম্বা হনুমান্তের 

নিকট হইতে রাজ্য লইন্ত পারিবে না। শক্র জান গেল 

ভালই হইল, গোপনে খাকিলে চাই কি উৎপাত করিতে 
পশরিত, স্থির ছও, এক উপায় কবিক়ণ স্টি্” বলিয়! উঠিলেন। 

«4 দাগো দর্শকের! ড্রমে মকলেই চিঙ্গিত পাঁরিল মহ] 

কছব। পড়িয়। গেল, শেষে *“রীজা মাধনপ্রদাদকি জয়"" 

বল্লিয়ুন মছ৭ কোলাহল করিয়। উঠিল । 

হনুমন্ত এক পরাভব খীত্র জ্বীলি। তাতে জাকার লাল- 

ংধবপ্রসাদকি জয় রাগে গীর২ং করিতে লাগিলেন, একটা। 

ছু'ভালভ। পাইলেই একট| কারখান1 করিয়া] বসেন, এমত 

সময় রাঁজগুক রসুনণথজী মঞ্চ হইতে উচ্চস্বরে ডাকিয়া 
লুহিলেন, শিবশঙ্কর বারু তোমার একি কাজ, তুমি এ 

পাপিষ্ট নরীধমকে দিয় আমাদের রাজার অবমাননণকরি- 

দে আর & ব্রপ্হস্তারকের এত বড় আঁ্পদ্ধা | কে আছে 

£র, নরাধমকে ধর | হনুহস্ত ছুতী। পাইয়। ধর২ করিয়। অত 

র হইলেন, ধর এক মহা কোলাহল হইয়ণ উঠিল, গুক- 

জর কএক জন অশ্বারোহী সৈন্য বেড়ার অভ্যন্তরে ঢুকিল, 

মযর২ করিয়ী। অঞানর হুইল ছর্ধধর সিংহ মীধবল+লালে*+। 

1 
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নিতে পারিয়া কখাবাত্র! কহিভেপ্ছলেন, এ গোল শ্রবণ 

করিয় ফিরিয়? চাঁছিলেন, মাধবও সেই দিখে চাছিলেন 

দেখিলেন বে শিব বাবু “পাঁলাও পালা বলিয়। ছুটিয় 
আমিতেছেন | কএক জন অআন্ত্রধারী অশ্বারোহী সৈন্ত 
ভাহাঁরপিতো আদিতেছে মাধব বুঝিতে পারিয়। পলাক্স- 

নের উপক্রম করিলেন, কিন্ত জমুয় পাইলেন না তাহার4 
আসিয়৷? পড়িল। 

দুই জন অশ্ব হইতে লম্ফে অবতীর্ণ হইয়? ধর ধর 

করিয়। ধরিতে থেল। 

ভর্বখর এক জনের ক্বন্ধ বসন ধৃত ক? দরয়। জিজ্ঞানও করি- 

লন, “তুই কে কাকে ধোত্তে যাচ্ছিস 1” 

সে “রাজার হুকুম” বলিয়। হস্তমৌচন করিয়। পুনর্বার 
ধরিতে গেল, ছর্ধার তীহার গলা ধরিয়া? ঘুরইয়। দূরে 

নিক্ষেপ করিলেন 1--মন্ত জন শিয়া মাধব বাবুকে ধরিল, 

তিনি অমনি তাঁহাকে শুন্তে তুলিয়? এক আছাড় মীরিলেন, 
এক জন অশ্ব রজ্জু ধরিয়াছিল এক চপ্পটাধাঁতে তাহাকে 
ভূভলে ফেলিলেন? অশ্বারোছণ করিয়] ড্রতবেগে চলিয়! 

গেলেন | রর 

ইতিমধ্যে ছুর্বার সিংহের অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়' 
পড়িল, ছুর্বার রাজগুক পাগুাজীর সৈশ্চয়কে অস্কুলী 

দ্বারা দেখাইয়1, আটকা” অনুমতি দিলেন. তাহারা 
তৎক্ষণাৎ বধশীর ফলক নাঁমাইয় ফিরিয়। পথ কদ্ধ করিল 

জব্বারের সৈন্য ভিন্ন আর কাহারও কবজ রণবেশ ছিল 

নখ, স্তর! মকলকে ক্ষান্ত হইতে হুইল | 
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হর্বর মিংহছ বাহছণর কর দেও” আজ্ঞ। দিবার নিমি 

হস্তোন্তেশলন করিকাছেন এমত সময় হন্ুমস্ত আসি়! 

কহ্ছিলেন, “তুমি মহাীরীজের আজ্ঞা অবছেলন কর, এমন 

নরাধমকে পলাইতে দেহ | 

হর্রবার জিজ্ঞাস] করিলেন, “মহারাজের আজ্ঞা! কি তর, 

আর মাহারাজ বা কোথায় |” 

হনুমন্ত উত্তর -করিলেন “কেন, রাঁজগুক রাজ প্রতিনিধি 
রাঁজন্বরূপ উীহখর আজ্ঞা রাজ আজ্ঞার সমান, অর ইনার 

অশ্রে নগরে২ প্রচার করা হইয়াছিল যে, গকে কেহ যেন 

স্বান ন। দেয় | ৃ 

এমত সময় মহীপশল এই গোলযোগ দেখিয়] তার 
দলবল লইয় এ স্থলে উপ্রশ্তিত হইলেন, ভূর্বশারের এতি 

চাহিয়া? কহিলেন, «ভাই এ কিমত কাঁর্ধয হইল আমীর 

মল্রকে ধরিতে আদেশ কে দিল, ছূর্র্ধার স্বভাঁবতঃ উগ্র 

স্বভাব, রাজীমহীপালের প্রতি চাহিয়। কহিলেন, দভায়ন, 
আমারীতে। ফুল পীকালেম" কিন্তু আমাদের হৃতন রাজার 

ইতন রাজনীতি শুনুন, আমার গ্রামে আমার সমক্ষে 
আমার নিমন্ভ্রিত 'যক্তিকে রাজগ্ডক ধৃত করিতে আঁ.দশ 

দিতে পারেনঃ তিনি রাজপ্রতিনিধি রাজ স্বরূপ? তীঙ্কার 

ভজ্ঞ। রীজ অবজ্ঞা বলিয়া মানিতে হইবেক' কেমন ছে 

তুমিও ত চুল পীঁকাঁলে এ রাজনীতি জান?” 

হুনুমন্ত “ভৃতন রাঁজা” বলাতে মহা ক্রোধে জবলিয়। উঠি- 
লেন | চতুরজী পাণ্ড) এই বিষম ব্যাপার দেখিয়া মধ্যস্যলে 
পড়িয়! বলিলেন “মহারাজ আপনর কি করেন, সামান্য ' 
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বিষয় লইয়1 সুহ্থত্তেদ করিতে চাহ্ছেন, হুবর্বারও মহীপালের 

প্রতি চাহিয়। বলিলেন, আপনার] বিজ্ঞোস্তম আপনাদের 

কি এই শোভা গ্বায়। আমাকে ক্ষম] ককন, আমি ব্রাঙ্গণ 

আমাকে ভিক্ষ1 দিন” হনুমন্তের প্রতি চাহিয়! বলিলেন, 

আপনাকে গুকজী একবাঁর ডাঁকিতেছেন আপনি এক 

বার যান। 

এমত সময় রাজগুৰ রদুনাথজী স্বয়ং অশসিয়1 উপস্থিত 

হছইলেনঃ সকলের মুখাবলোকন করিয়। বুঝিতে পারিলেন 

বে, সকলেই রাগত, হাস্য বদনে কহিলেন, অশপনারণ কি 

নিতাস্ত উন্মাদ হইয়াছেন, কোথ। আমোদ প্রমোদ করিতে 
আসিয়া এ কি বিড়ম্বনখ এক জন হিন্দ্বধর্শ বিরোধী ব্রাঙ্গণ 
বিরোধী রাজবিচারে দৃঙিত ধর্ম-ভরঙষ্ট কর্ম-ভ্রষ পতিত 

অধর্মাচারী লোককে দেখিলে কোন্ হিন্দু সন্তানের রাগের 
উদ্রেক ন1 হয় আমার দোষের মধ্যে তাহাকে আমি ধরিতে 

কহিয়াছিলামঃ সেকি আমার লেশকদিগকে ধরিতে কহিয়- 

ছিলাম ? এমত কখনই নহে আমি হিন্দু সন্তান মাত্রকেই 
কহ্ছির়ছিলামঃ আঁপনাদিশকে বলিক়্াছিলাম আমি হিন্দু 

ধর্মতিলকদিণকে কহিয়াছিলাম, কিন্তু মহ্থারাঁজ মহীপাল 

আশমি আপনাকে জিজ্ঞাস! করি--*আপনি এমত ধার্শিক 

হুইয়1 এই মহাঁপাপীর সহঞ্খাস করেন, অধর্্ীচার বশতঃ 
যিনি এক সস্তাঁন হইয়াও পিতৃ-পরিত্যক্ত-_ রাঁজবিচারে 

দোবীপ্রমাণ হইয়া! রাজ্যচ্যুত ঘিনি ত্রহ্মহত্যাকারী পত্তিত 
যহণর দর্শনে পাঁপচস্পর্শনে পাপ, যাহার সহবাসে ধর 

উন্ট হইতে হয়, তিনি আপনার দলস্থঃ যাকে মহারাজ 
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পাটলীপুত্রেশ্বর তীহার রাজ্যে স্থান আহার বারণ, করিয়া" 

ছেনঃ তাহাকে সাহায্য করা কি রাজ আজ্ঞা প্রতিপীলন £ 

মহারাজ আপনিত এক জন প্রধান গ্রর্শজ্ঞক আপনাকেই 

জিজ্ঞীসা করি, একি ধার্সমিকের কার্য হইয়াছে, আমি 

প্রত্যাগমন করিয়! মহা'রাজকে কি বলিব ? 
শিবশঙ্কর বাবু মাধব প্রমুখাৎ আদ্যন্ত বরভীত্ত অধগত 

হইয়ণছিলেন; আর গুকজীর ভণ্ডামি অহা হইল নণ, অশ্রসর 

হুইয়1উত্তর করিলেন, *“প্রভোঃ আপনি রাজা মহাঁশয়কে 
রখ! বলিতেছেন আপনি যে মুহূর্তে মীধবলালকে দর্শন 
করিয়াছেন, উনিও সেই সময়ে করিয়ীছেন, মাঁধবলশল যে 

জীবিত আছেন ইহার! জ্ঞাত ছিলেন নণ, আমিও জ্ঞাত 
ছিলাম না, তিন দিবস হুইল মাধবলণল আমার নিকট 

অবস্থিতি করিতেছেন | - 

ছর্বার ছি ছি করিয়। উঠিয়1 বলিলেন, :এভ বয়ওক্রম হুইল 

কোন জ্ঞান হয় নাই ?” 
শুকজী স্যোশ বুঝিয়! দুর্বারকে নিবারণ করিয়। শিব- 

শক্করকে কহিলেন, “বীবা তবে তোমার প্রায়শ্চিত করা 
বৈধেয় |? ূ 

শিখশঙ্কর বাবুর অশ্ক্রেই পাগাজীর ভগ্ুামিতে মনে 

রশগের উদয় হইয়াছিল, হুর্বীরসিংছের ছিছিতে একেবারে 
জ্বলিয়' উঠিলেন, গুকজীকে উত্তর করিলেন, প্রায়শ্চিত্ত 
করিবঃ কারণ? “কি নিমিভে প্রায়শ্চিত্ত করিব |” 

গকজী উত্তর করিলেন, পব্রক্মহত্যাকারীর সহিত সহবাঁস 

করিছুল পতিত হইতে হয়, তজ্জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হই- 
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বেক, আর রাঁজাজ্ঞা মতে তোমায় উহাকে ভ্ঞাণ করিতে 
ইবেক, এক্ষণে বোধ হয় বাবাজী বুঝিতে পারিয়াছেন? 

টি গুকজী ঈষদ্ হাঁসিলেন | 

শিবশঙ্কর বাবু উত্তর করিলেন, *আঁজ্বা হা বুঝিয়াছি, 

আীপনকাঁর মতে ক্রহ্মহত্যাকারীর সহবাসদোষ নিমিত্ত 
প্রায়শ্চিন্ত ও রাজ আশজ্ঞান্ুযায়ীক পরিত্যাগ করিতে হইবে 
এইত ?” ( শুকজী মস্তক নাড়িয়? হু দিলেন ) “মহা শয়ের৭ 
সকলে শ্রবণ ককন, আমি সকলের সম্মুখে বলিভেছি মাধব- 

প্রসাদ কখনই ব্রক্গহত্যা করেন নাই তবে যে কে কবিয়- 

“ছল আমার বলিবার অবশ্যক নাই, “ধর্শেরি সক্ষম গতি 

আজ ন। হয় সময়ে অবশ্বাই প্রকাশ পাইবে | আর রাজ 

বিচারে যে কি গ্রকীরে ও কি প্রমাণে দোবী হইষব ছিলেন 

তবহখ গুকজী আপনি বিশেষরপ জীনেন, মাধবের মমতাকে 
আজ তাহার চিহ্র আছে বলিয়া? গকজীর প্রতি এক দৃহ্টে 

চাহ্িলেন (গ&কজীর অন্তরে যীহা। হেউিক বাহিকে মুখেব 
যেমন হাঁসি তেমনি রহিল কোন বৈলক্ষণ্য হইল ন") শিব- 
শন্গর বাবু আীশ্চষ্য মানিয়। প্রনর্বার কহিলেন - উতর ভরের 

ল্যিয় এই যে যাঁর পিতার দ্বারে শভ২ লোক প্রতিপ 

হইত তাহার এক্ষণে মস্তক লুকাইবার স্থান নাইঃ কাপল 
নার+ লেশক প্রমুখ দোষী শ্রবণে কোন জহুঘা কও 

লেন না, 

এ 

গুজী রাজ মহটপালের পার্খে দণ্ডায়মান ছিগলন। 

মন ভা। ্  লেন ফে্ক্রুদ্ধ অপ্প বয়স্ক লেকের মুখে আই 
কল মাই, আর কিছু বলিতে পারে, যদিচ লেকে চা 

সম 



লু মাধব ৫ পক্ষ হইবার কারণ কোধ হয় মহারাজ 

তবগীত ন রস্ুমতী দেবীকে বিবাহ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা? 

7 'জঁ। তাতে সম্মতি দেন নাই) মাধবলাল তাহাতে সন্গতি 

নিযাদুহল তাহাতেই বৌধ হয় তাছার পক্ষ হইরণ এত বাক 
ভুরি কা _এই কথা শুনিবামাত্র মহীপালের মীনে 
দড “বশ্বীন হুইল, তিন্নি তাহার কন্া। রর নছিত 

শোবশঙ্রের বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন, কিন্ত শিব বার 
রল্ছন, অন্ত কেছ হইলে আগ্র 

হহয। বিবাহ করিত, শিব বাবুকে পুত্রের মত মেহ করি- 
তেন+ মঙ্ন অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল, শিবশঙ্করকে নিবারণ 
কাবয়। কহিলেন। “বারুহে জব বোঝা গেছে আর বাকৃ- 

ওরির আবশ্যক নই» মাগী নাই তার শশুর বাড়ি, এমত 

ভাগ্রা জানিলে তোমাক আর নিজ পুত্জ্রর মত ব্যাবহার 

নবিভাম ন4, আমারি ভুল» কাদরের গলায় মুক্তার হার 

[লুভ চহিক়্াছিলীম”দর্ধারের প্রতি ফিরির? কহিলেন? 

ভূ "হু কি কুলদ্মি যাত্রা হইয়াছে যে সকল কার্খে বিদ্ব 

। এক্ষণে আমি আসি”-৫জার গুকজী এণণম 
আনার নিকট আমি অপরাধী» অপরাধ ক্ষমা ক 

ক্ষণ জানিতে পারিলেন বে এ গগ্ড মুর্খ 

শি) যে 7) 

রিন 

৫ 

: ইভ এই বাপার ঘটিয়াছে বলিয়া টির গেদুলন, 
নি 55১৯. রঃ ৯১ নদস্দন্ত রজ্ত। মই পখলের বাকহ্থার দেখির) জশ্চধ্য হইয়া 

২ টির জিন রর 2ঞ। ৰা “হুল ভকজী পাগ্কজটর প্রতি দৃষ্টিপাত ক।রলেনঃ পান 



অর্গথা ও | ৯2 

আক্ঞী চক টিপিলেন, কম্ম বশতঃ এ ঈঙ্দিত ছর্ধাশরের যম 
এ এ 

চর হুইল, মদন মহ অন্দেহ জন্মিল। কিছুনা কিছু হই 
রান্নিত 5, ( 

সাক স্থির করিয়। একজটর প্রতি ফিরিয়া কহিলেন তাল 

7 হয় তে। সন্ধাক্রিয়। সমাবরা। করিয়া আনি) এন্ণে 
চা 

হাতি বাজী ব্ধকী আছেঃ আর 34 -ই তত 2১০ রব রি /তা ৬ থু | 4 খে 

ভাহার কথ। গ্রাম নাছ বলির। গ্রণাম করলেন শিবকাঙ্ষত 

বর আুক্ধ আন্কর্সণ করিয়া লই গোলন, জস্প দরে হাহ 

ক্রির। জিজ্ঞাসা করিলেলঃ ঠবাপার কি?” 
“শবশঙ্গর মাপবের প্রমুখাৎ যাহ। শ্রবণ করিয়াছিল 

তাহা সমস্ত বলিলেন? আর কন্িলনঃ এএন্দনে মহারাদান 
নিকট বিচার প্রার্থনা! করিবার ইস্ছ1 আছে সমস্ত গমাণ 

এস্ত্র হইলেই ভিনি যাত্রা! করিবেন 14 
ছর্বার ক্ষণেক চিন্ত। করিয়! কহিলেন, «তোমরা যদি 

ইহ! প্রমাণ করিত পীর ভাহা! হইলে আমি ক্বগুৎ বাইন 
এক্সণে সাক্ষ) একত্র করছ, দে যাহ হউক, মহীপশল ভায়খ 
ভোঁমার উপর হুদ এত রাগত হইবার কারণ কিট 

অমিত কিছুই বঝিতে পারিলাম ন11% 

£নবশগ্ুর উত্তর করিলেন,আাজ্ঞা আখি কিছুই 
নবিতে পাঁরি না” ক্ষণেক পরে ছুর্বার জিজ্ঞাস। করিলেন, 
পাও তাহার কর্ণেং কি কুন্২ করিভেছিল দেখিয়াছ । 

শিবিশক্কর কহিলেন “আনা পাঙ1 কি কুসৃই করিত 

ছিল ! তার অসাধ্য কিছুই নাই নোঁধ হয় কি লাগইল্লানছশ 

হর্্ধার কহিলেন ছ্িগামার তাই বোধ হয়, কারণ গুকঙ্ট। 
সক পি পিউ 22 পয 02 
সাত কি জোক টেপা শক্ারিল ।? 



৩৬ এতাদিহক-নবন্য'স। 

“আজ্ঞা তবে আঁর সন্দেছ নাই নিশ্চয় কি লাগ 
জাল |” শা 

তোদের কাজকি ম্যামের কথা কোয়ে। 

আপনি সৌপেছি প্রাণ আপনি বুঝিয়ে ॥ 

রা মোহিনী লালমাধব প্রসাদকে দেশিব। মাত্র চিনি 
পকিয়। ছিলেন, যখন ছল যুদ্ধে জয়ী হইলেন, অন্তঃকরণ 

গহলাদে আতর হইফ়াছিল+ যখন সকলের “রাজা মধেল 

প্রসাদ কি জয়” ধ্বনি শ্রবণ করিলেন মনের প্রায় নির্দপু 
আশা পুনর্বার প্রদীপ্ত হইয়া] উঠিল, কিন্তু যখন ধর্ং মার্ং 

করিয়া অন্্রপাঁরী অশ্বারোহীর৭ ধরিতে অগ্রসর হইল, আশা 

দীপ নির্ব্বাণ পাইলঃ সকল অন্গকীরময় দেখিলেন।ঃ ভাগ 

ডিয়া গেল, বর্ণ বিবর্ণ হইল, চঞ্চল জিজ্ঞাস করিল, 

কান অন্থখ কচ্ছে” শব্দ কর্ণে প্রবেশ হুইল নাঃ এক 
কে চাহিয়। রছিলেন, ওষ্ঠ শুক্ষ ও বিক্ষারিত, নিশ্বাস 
স্রশিত, ললাট ঘর্মান্তঃ হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলীচঘ় একত্রে দঢ় 
বন্ধন বক্ষ চাপিয়। রহিলেন”মাঁধব পল!য়ন করিলে 

ডি 

৫/ 

পর দীর্ঘ নিশ্বাস ভাগ করিয়া অক্কুলীর দৃঢ় বন্ধন হব 

করিলেন। 

নর এতক্ষণ কাঁরণ বুঝিতে পারিগ্া মৃদ্রম্মরে জিজ্ঞাম: 

রুল “ঘারে যাবেন 

আকন আধ্চল লইয়া ঘর্শর্্রী নন বা; 5য়) মহত 

স্টিক ভি 19৯ 
ক হলেন ছু মাকে বল। 



অঙ্গ খণ্ড। ৮৩৭ 

চঞ্চল! রাজ্জীকে কহিয়! ছুজনে ডুলি আরেোহণে তাস্ৃতে 
আননিয়। মোছিনীর শয়নাগধীরে গমন করিলেন, মেখভিন* 

চলর কর ধৃত করিয় কর্ণেং কহিলেন॥ «আশমার একটা 
স্*? রাখ্নি বলিব” চঞ্চল কহিল “বলুন না11” * 

“ধানির কাছে একবার যেতে পাঁর” মোহিনী মৃহুম্বরে 
নহ্িলেন, “পানর নাঁম আচ্তমাঁত্র চঞ্চল। চম্কিয় পরিহাস 

জাদুন মুখ প্রতি চাহিল, দেখিল গ্লেষ ভীব নহে, বিষম 
বিপদ্, কি করিয়। ধানির সহিত সাক্ষাৎ করিব, কিন্ত ন1% 
বদলে ছাড়ীন নাই, কি করি, সাত পাঁচ ভাবিয়। জিজ্ঞাস 

করিল, “কেন কি হবে ?” 

মোছিনী সলজ্জ ভাবে কহিলেন--“কি হইল, সংবাদ 

নিতে |” 

চ-িমোনহরের কাছে গেলে হয় না?” 

মে1-ঠন1 1” 

চ--একেন |. 

মোছিলী কহিলেন,--*ভার কাছে গেলে হবে ন।” আখ- 

মার লঙজ্জঞ] করে তুম ধাঁনিকে নিয়ে বোল” আমি আজ 

বান্ডি ফিরে যাব, যদি তিনি খিজ্ডকীর বাগানে আসিতে 

পাারন তেখ আমার সহ্িভ সাক্ষাৎ হইতে পারে” দেখ 
৬) 

সামি বোলেছি তিনি যেন টের পান না পানিকে ফী 

কু দিয়ে নিয়ে যেতে বলিম্ 0” 

চগ্ল। উত্তর করিল,»ণআচ্ছ1? ভাঁতে। বোল্বঃ কিন্তু 

আর দেখা কোরে লাভ কি? এইমাত্র কিহোল তাতো 
জানে দেহিলিলন 1 



১৩৮ এতিহাসিক-নবন্য'স । 

মোহিনী বিরক্ত ভাবে কহিলেন, «সে এখন আমি 
বুঝিব, ভুই এখন যা দেখিন্ 1” 

চঞ্চল। নিকত্তর হইয়! রছিল, মোঁছিনী পুনশ্চ কছি- 

লেন । “চঞ্চল বাঁবিনি ? যান কোন উত্তর নাই__ছুইটি 
হৃস্ত ধরিয়া! কছিলেন চঞ্চল? আমার এই উপকারী কর। 
চঞ্চল) মন্তক হেট করির]1 দীড়াইল,- পুনশ্চ কহিলেন 
চঞ্চল। এই বুঝি তুমি আমাকে ভাল বাস-তুই য1 চাঁজ 
আমি তোকে তাই দিব, আমার এই কীজটী কর, আমার 

মাথ! খাস আমার মরণ মুখ দেখিনস্, ভোর পায়ে ধরি 1 

“আঃ কি বলেন, কি করেন, আজ তোমাঁর কি হয়েছেঃ 

পাগল হোয়েছেনঃ আমি কি আর এইটুকু গিয়ে বলিতে পা- 

রিনঃ গিয়ে আর লাভ কি হবে বল দেখি |”, 

£অখমি একবার দেখিব' মোহিনী উত্তর করিলেন | 
চ--“এই অবধি, আর কিছু নয় তে1 ?” 

মো_-“আর কিছু আবার কি ? 
চ--পালাবে টালাবে নাতে11৯ 
মো-ছুর পৌড়ার মুখিঃ ভার চেয়ে আমার মরণ 

ভাল ।” 

চঞ্চল? কহিলেন %তবে দেখবেন যেন শেষ কালে” 

“এ সালি কুট্নী বোলে মাথা মুড়ীন ঘোঁল ঢাঁল1হয় ন।”-- 

“রাজা রাজীড়ায় যুদ্ধ হয় উলু খাকড়ীর প্রাণ যীয়”__ 
«তশজ ডান চেকট। নাচ্চে, অজ কপালে য। হোক একটা। 
হবে, এখন দ্বারবানদের বৌলে দিনঃ তানা হোলে তে। 

আমাকে ছেড়ে দেবে ন)”-আর তুমি যদি চৌঁলে যাঁও 

রি 



অক খওড। ১৩৯ 

ত।হেশলে জামি কার সঙ্গে যাব, আমার সঙ্দে হুজনকে 

ঢেতে বোলে দিন, তুমি গোলে গেলেও আমি যাইতে 

পারিব, আর আমিতে। সকল পথ খাট চিনিনি মোন- 

হরের পাস] চিনিয়ে দেবে |? 

মোহিনী ব্যস্ত হইয়। কহিলেন" *জীমি সব বোলে দিচ্চ 

ঘুছের বাছ্ছিরে আঁসিষ1 এক জন দা্ী'কে দুই জন দ্বারবাঁন- 
ক্কে ডাঁকিতে কহিদুলন, ছুই জন আসিয়1 উপস্থিত হইল | 

মোহিনী তাহাদিণকে কছিলেন--গ্চঞ্চলা মোনছরের 

নকট হুইতে একটী জিনিস আনিতে যাই,তছে ভোমর1 ছুই 
জন ভাহ'র সঙ্গে যাইবে, অর মোনহরের ডেরা দেখাইয়? 

দিন।”--ইতি মধ্যে যদি আমরা! চলিয়ণ যাই তাহ? হইলে 

চঞ্চলাকে বাটা পর্যন্ত পৌছিয়। আসিবাঃ দেখ যেন ইহার 

কোন অন্যথ। না ছয়” তাহারা যে আজ্ঞ। বলিয়। নমস্কার 

করিয়! চঞ্চলাকে আসিতে কহিয়] স্সজ্জ হইতে গোল 

চঞ্চল? হাশ্য করিয়া! করপুটে মোহিনীর প্রতি দৃর্টিপাত 
করিয়। কহিল, “দৃতী তে। তোমার মদনমোহন আস্তে 

চলিল* একবার অর্ধ বদনে বমন দিয়] ছাস গে? রাধে 

শুভ যাত্রাট। কোরে নি।” 

মোহিনী মৃছ্ হখনিয়া “যত বলিয়া) ঠেলিয়। দিলেন, 

চঞ্চল হাঁসিয়! দ্বারবান দ্বয়ের সমভিব্যাহাারে গমন করি- 

লঃ দ্বারবানের। পথ দেখাইয়া মোৌনহরের বাসাতে উপ- 

স্থিত করিল, ভিতরে গমন করিয়া দেখেন যে” জগন্নাথ 

বসিয়৷ রহিয়াছে এক খানি বৌঁচ1। পালকী ও চারিজন 
বাহক রহিয়াছে, চঞ্চল কি প্রকারে ধানির সহিত সাক্ষাৎ 
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হয় এই উপায় স্থির করিতে এমত সময় তীহা'র সঙ্গ 

দ্বারবাঁন মধ্যে এক জন অগ্রসর হইয়। জগন্নাথকে জিজ্ঞাস" 

করিল “এ বুড়া জোয়ান, মোনহর বা়ীতে আছেন, তিনি 

স্তর করিতুলন “আছেন, কেন.কি আবশ্থাক ?% দ্বারি উত্তর 

করিল রাজকুমারী এই দাঁীটীকে তাহার নিকট কি নিমিত্ত 
পাঠাইয়াছেন। 

এতদ্ শ্রবণে জগন্নাথ “মোনহর২ বলিয়? ডাঁকিল, 

মৌনহর গুছ হইতে বাহির হইয়! দেখেন যে চঞ্চলণ ছুই জন 

্বারখাম সমভিব্যাহারে দগ্ডায়মণনা রহিয়াছে, কব্যাপার 

কি” মনে ভাবিয়। শীষ্ব নিকটে আসিয়া কছিল, ণচঞ্চল। 

যে এস২ এই ঘরের ভিতর এস”? 

চঞ্চল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, মৌনহুর ভুই জন 

দ্বারবমকে সদর দ্বারে বলসাইয়। প্রত্যাগীমন করিল |--ধানি- 

রশম অস্তর হইতে চঞ্চলাঁকে দর্শন করিয়] ভাবিল বুঝি 

রাত্রের কথা মীমাকে বলিয়া! দিতে আমলিয়াছে ভয়ে প্রাণ 

উড়িয়। গেল, তীড়াতাঁড়ি স্বীয় বন্ত্রীদি একত্র করিয়া কক্ষে 

লইয়া আস্তেং জান্নাথকে কহিল, “দাদ! আদার একটু 

কাজ আছে অশ্রে যাই তোমরা সোয়ারি লইয়! আইস 
আমি এখন পথে জ্ছুটিব+ এই বলিয়। এক চম্পট দিলঃ 
যত দিবসাবধি চঞ্চল) তীহাঁর মীতুলকে কি বলিল জ্ঞাত 

ন হন তত দিবসাঁবধি মাঁতুলের সছিত 'আঁর দেখা নহ্ছে | 

(মানছর গুছ প্রবেশ করিয়া চঞ্চলাকে জিজ্ঞাস। করিল 

“কি মনে কোরে বল দেখি 1 
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চঞ্চল মস্তক নত করিয়। উত্তর করিল, “ধানির সহিত 
একটা কথা আছে তাই বোলে যেতে আসিয়াছি |” 

ধানির নাম শ্রবণ মাত্র মোনহরের মন চম্কাইর। উঠিল 
শ্দিজ্ঞাসা! করিল, “কেনঃ আমাকে কি বলিলে হইবে না, 

আমাকেই কেন বলিয়া] যাছ লা” চলা ডুপ করিয়া 

বছিল, মোনহর স্বন্গে দোশে হন্ত রাখিয়া কছিল, কেন ধাঁনি 

ল।) ছেলে কি হবে না? পানির অঙ্গে তোমার এমন কি 
লথ। আছে যে আমাকে বলিতে পণর নাঃ মুখ তোল দেখি” 

বলিগ্ল। বদন উত্তোলন করিল, চঞ্চলখর মনে চমক হইল বিন্ে 
বাহিকে মূছু মন্দ ছাদিয় মুখের ঘোমটা] টানিয়া দিয়? মৃদ্র- 
সবার টভ্ভর করিল? «আপনার কাছে অধমার আর কি এমন 

গোপন কথা আছেঃ তলব সে জামার কথ। নহে অন্য লো- 

(কের কথন আঁপনাঁর নিকট কেমন কয়] বলিব | 
ঘোনহর জিজ্ঞাস করিল» “্অশ্য লোকটা আবার 

কে” চঞ্চল উত্তর করিল, “মে আপনার শুনে কাজ নাই” 
“যদি আমার শুন কাজ নাই, তবে ভোমীর বেখলেগ কাজ 

নাই, ভুমি ঘরে যাও. আমি বুঝছি” খলিরা মৌনছর 

অন্ধ আকর্ষণ করিল” চঞ্চল। স্কন্গর হম্ত ধরিয়। মৃঙ্দরে 

জিজ্ঞাস) করিল «আপনি কি বুঝিয়াছেন 1” 

মোনহর কহিল, এশুনিবে তবে শুন তুমি রাজবুদ 

রর কথা মাধবকে বলিতে আসিয়া, আমার গাছে 

লল দেখি এই কি মন), কেমন ঠিক কি ন1?” 

চঞ্চল। চুপ করিয়। দাড়াইয়া রহিল | 

মোনহর ক্ষণেক পরে বলিলচশ্রিথম আমার লিং 



১৮১ এতিহাপিক-নবন্যান | 

কুট অমস্ত খুলিয়। বল দেখি, যদি বল্বার হয় ভো। আদি 

এখন ট |-চঞ্চলণ কি করে, সকল কথ। দলিল । 

মোনহর সমস্ত শ্রবণ করিয়। চঞ্চলার হস্ত ধ্রুত করিয়? 

কহিল, তুমি এমনি পাগল,কোন বৃদ্ধি হয় নাইঃ সে রজত 

মেয়েঃ মাধব রাস্তার ভিখার৯ শুদ্ধ ভিখারী হইলে কাচি- 
তাম আবার পতিত তাহার সঙ্গে কি কখন তাহার বিবাহ 

হইতে পারে তবে এ মিলনে কিব্ল অপধশ আর অধর্ম 

বৈ আর কি ঘটিতে পারে১তবে পরমেশ্বর যদি দিন দেন 
তবে আমাকে কেন বলিতে হুণে অর ভোমাকেই কেন 
আসত ছবে, রাজা আপনি বলিবেনঃ চঞ্চল)? ভোমার 

কর্ণ ভাল হয় নাই |% 

মাগি মি কি করিবঃ আমি তাকে অনেক বারণ করি" 

লাম, কিছুই তিনি শুনিলেন না, আমি ভীঁর দামী বি 
করিব |” 

মো-“ওগে। সেতো তুমি বলিলে আঁর আমিও বিশ্বান 
ক রলাঁমঃ কিন্তু অন্য লোকে বিশ্বান করিবে কেনঃ সকলে 

বলিবে এ ছড়ি এই কাজ কোরছেঃ তা হেলে কি আর 

মুখ দেখাবার পথ খাঁকিবেঃ না প্রাণ খাকিবে। রাজ! জা- 

নিতে পারিলে শুলে নয় উল্ট। গীধায় চড়িতে হইবে, এমন 
কর্মে কখন আর থেক নখ) 

চ--যদুন্দযর কহিল জমি ও কথাও তীকে বলিয়া- 

হ্থিলীম, কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন ন11” 
মোগতিনি শুনুন আর নেই শুন্ধন তূমি কখন এমন 

কক্ষে খেকো। না) 
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৮-৫আমি অধর কখন থাকিব না”কিন্ত ফিরে শিয়ে 

হক বলিব | 

মোৌঁ-৫কেনঃ বোল যে তিনি জানিতে ম্বীকার করি- 

“লন ন11% 

চ--যদি বলেন কেন? 

মে-বোঁল যে তিন বলিলেন আর দেখায় আবশ্যক 

কিঃ তাকে আমায় ভুলিতে বোঁল,আমার সঙ্দে আর দেখ" 

হবে ন11?, 

চ-মৃহ্ল্ঘদ্র কছিল “তা কেমন কোরে বলিব, এ কথা? 

শনিলে তার মনে বড় ভ্ুঃখ হবে ।১ 

মোনহর উত্তর করিল, “তণ বলিলে কি হয় ওদের 
সাক্ষাৎ করিতে দেওয়। কোন মতে উচিত হয় না, আজ তো" 

দেখিলে কি হোল+ কুমারের এক্ষণে প্রকাশ্যে কোখায় 

থাকা ভার» লুকাইয়। থাকিতে হইবে, যে রাখিবে তাহার 
প্রাণ যাবার সম্ভব, আমি তাঁহার অন্গে প্রতিপালিত, মাধ- 

বকে বুকে কোরে মানুষ কোরেছি, আমি প্রাণ পর্যন্ত 

তাহার জন্য দিতে পারি, কিন্ত তাহ1 বলিয়। তিনি হু্ষম্ম 

করিবেন, তাহার সাহায্য করিতে হইবেকঃ তাহা কখনই 

করিতে পারিব না, আর রাজকুমণরীর ভুঃখের কথা! য? 

পলিলে তাহ? তোমরণ আীলোক এ বিধয়ে আমীদের 
জাপেন্ষা।? ভোঁমর) ভাল বুঝ যাহাতে ভাল হয় জার জজ 

ন্দিনীর স্ণ্প ক্লেশ হয় তাহ বলি9।” 

চ--গ্তবে ওক খা ন। বোলে মাধবলখল চলা গেছেন 
ঙঁ 
87 ছি কি 
রগ 
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মো-ণহু' বেস বোলেছ। তাই কলিও ভা হোলে আব 
কোন হাপ্গাম খাঁকিলে নাঃ আর বাস্তবিক তাহার আর 

হেতা থাক। হইবে না, ছুই এক রেোশক্রের মধ্যেই তিনি এখান 
হাতি যাইবেন। এক্ষণে সে কথা যাউক, তোমার তে" 
কাল অশৌছ্ শেষ হোল, রাজীকে বলিয়ণ দিন টিন স্থির 
করিলে ভাল হয় ন।, নী আর কিছু দিন যাইবে ।” 

চক্চাল। মহ মুখী হইয়া যৃছন্ধরে কছিল,ঃ “আপনার য 

ইচ্ছা] আজ আপনার স্তবিধ। হয় আজ, কাঁল বলেন কাল 

অ"পনি সন্ত্ট ছইলেই আমর মত 1” 
মোৌনহুর হাস্য করি? কহিল ইন্ “ভারি যে ভক্তি 

দেখিতে পাই লোকে কি বলে শুনেছু।": 

চ--“কেন কি বলে?” 

“বালে যে মোনহরের বুড়া বয়ছুস ধেড়ে রোগ হোএছে, 

এত বয়সে একট1 পৌনের বছরের ডুকে বিবাহ করি 
যাচ্ছে |? 

চঞ্চল? বাগ্র হইর৭ কহিল, “তাঁদের কথা শুনেন কেন? 

আমাদের মত গরিব লোকের কোন্ কালে অন্প বয়সে 

বিবাহ হয়, সব্বাইত অণপনণর বয়সে বিবাহ কারে 1৮ 

এমন সময় উত্ত ডুলি লইরণ জগল্লাথ প্রাঙ্গন হইতে 
হাস্য বদনে মেনহরকে উচ্চৈহল্বরে কহিল, “বাবাজী আ- 
মর) অগ্রসর হইলাম তুমি কথা সাঙ্গ করিয়। আইস ভাড়া- 
তাঁভির আবশ্যক নাই 1” 

ডলি লইয়] চলিয়া গেল। 
মি ০ জজ ডে পে 

মোৌনহুর কত টাকা জমাইয়াছে, বিবাহের সর নি 
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করিবে প্রভৃতি কখাঁবাত্র! কিয় চঞ্চলাকে বিদায় দিল 

চঞ্চল? বাঁটীর বহির্ভীগে আসিয়। দেখিল বে রাত্রি হইয়াছে 

রক্ষক দ্বয়কে লইয় তাড়াতাড়ি শিবিরে আসিয়। শুনিল যে 

রাঁজ1 রাঁজ্বী ও কুমারী সকলে প্রতাগমন করিয়াছেন, 
ভাহার জন্য আর হুই জন রক্ষক রাঁখিয়] গেছেন তাহাদের 

জিজ্ঞান। করিল “নডুলী কোখায়”-কি মে যাইব” তাঁ- 

হার কহিল, “ডুলী নাই আর অগ্ঠ ডুলী পাইবাঁর কৌন 
সন্ভাঁবন। নাই পদতব্রজে যাইতে হইবেক” | 

চঞ্চল এততশ্রবণে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল 

অর্ধেক পথ গমন করিয়াছে, এমত সময়ে চারিজন সন্ন্যাসী 

“রাম রাম ভাই” বলিয়! সঙ্গে যুটিল, কিঞ্চিৎ অগ্রাসর ছইয়1 
আর চারিজন সন্রাসী নয়ন গৌোচব হইল ক্রমে সকলে 

একত্র যে মীত্র মিলিত হুইল, অমনি চারিজন রক্ষকের মস্তকে 
ধড়াধন্ড লাঠী পড়িল। হুই জন চোঁদ্দপোয়া হুইল আর 

দুই জন জক্টি খাইয়াও *ডাঁকু ডাকু” চীৎকার করিতে 
করিতে বেশে পলায়ন করিল, চঞ্চল1ও পাঁল1ইতে উপক্রম 

করিলঃ অমনি এক জন আসিয়। ধরিল “তোরণ আমার 

বাব হোস আমায় মারিস নি” বলিয় চঞ্চল) বসিয়া 

পড়িল” অমনি এক জন তাহার মুখে বক্র বান্থিয়। স্বন্ধ 

দেশে লইয়1 হন্ হন্ করিয়| মাঠাঁভিমুখে গমন করিল একট 
আশজ্স বাগানে আসিয়? উপস্থিত ছইল| 

সেই স্থলে হ্ুই জন অশ্বারোহী রহিয়াছে, চঞ্চলাকে 

তাহাঁদিখের এক জনের সম্মুখে তুলিয়। দিয়! কহিল “ঠেচা- 
১১৩ 



১৪৬ এতিহানিক-নবন্যাস। 

ইতে যাঁয় তো মেরে ফেলিও” অশ্বারোহী চঞ্চলাকে উত্তম 

রূপে ধত করিয়া অশ্ব বেশ চাঁলাইয় দিল | 
ওদিকে দ্বারবানদ্বয় রাঁজবাটীতে গমন করিয়ণ চঞ্চল 

হরণ সংবাদ দিল, বাঁকে সিংহ তাহখকে গালি দিয়। দুইট+ 

চপেটাধাঁত করিয়া! ফেলিল, সকলে ধরিয়? ফেলিল, মাথায় 

হত দিয়? বিল! 

রাজ বাটীময় গোল হইয়া উঠিল রাঁজকুমারীর কর্ণে 

উঠিল তিনটি সজল নয়নে রাজ্জীর নিকট শিয় কহিলেন, 

যে তীহাীর চঞ্চলধকে সেই রাত্রের মধ্যেই আনিয়া দিতে 

হইবেক রাজ্জী রাজাকে এই সংবাদ দিয়া পাঁঠাইলেন, 

রাঁজা কাকে সিংহকে ত্রয়োদশ অশ্বীরোহী জৈন্য লইয়া 
চঞ্চলবার অন্বেষণ করিতে কহিলেন, বকে মিংহ একে চাম 

আরে পান যত সৈশ্ত একত্রিত করিতে পারিলেন লইয়" 

যাত্র! করিলেন | 



অঙ্ুখণ্ড । ১৪৭ 

স্তবল দৈখিস ভাই দেখিস যেন থাকে মান। 

গুহে কুটিলে, অতি কুটিলে, 
ব্রজনন্দন কাননে ভূজজ সমান ॥ 

তুইত নারীর বেশ, সাঁজ্লি বেস, 
আমি সীজল্ম রাখাল বেশ, 

রাঁধাল রাজে কোরে দেহ সমর্পণ, 

চাল্লেম কুলের বৌ গহন বন, 

কুল কলন্কেরি ভয়েতে কম্পিত প্রাণ ॥ 

গোবিন্দ যুণী । 

পানিরম নলন্দ। হইভে বাহির হইয় বিহারের পথে 

একটী আশ উদ্ঠানে বজিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল 

যে চঞ্চলখ মোনহুরকে কি বলিতে আনিয়াছে-একবাব 

বোধ হুইল যে সে দিন রাত্রের কথা বলিতে আনি- 

য়শছে, আবার বোধ হইল না” আর কিছু হুইবেকঃ 

কিন্ত সে যাহ হউক, মামাকে চঞ্চল কি বলিয়। গেছে 
ন। জানিতে পারিলে, মামার সহিত কৌন মতে দেখ। কর! 

হুইবেক ন€, এই রূপ প্রকার ভাবিতেছে এমত সময় জগন্নাথ 

ডুলী সমভিব্াাহাীরে আসিতেছে ধাঁনির নয়ন তৌচর 

হুইল, উত্তম করিয়ণ নিরীক্ষণ করিল, মাম] সঙ্গে নাজ, 
ক্রমশঃ ডুলী নিকটে উপস্থিত হইল, ধাঁনি আজ বাগান 

হইতে বহিদ্ধত হইয়। জণন্নাথকে জিজ্ঞাস করিল “কৈ মাম) 

সঙ্গে আসেন নি 1?” 

জগন্নাথ ধাক্সিকে দর্শন করিয়? বলিল, “কেও পানি 
ণ্ য় সিখিইি তোমার মামা এখন মামীকে নিয়ে কৃত ভু 



১৪৮ এতিহাসিক-নবন্যাস । 

কোচ্ছে আমরণ ছুই থুবড়ে কেবল ফাকি পড়িলাম বৈত না, 

এখন শীত্র আয় রাত ছোঁয়ে পড়িল এক্ষণে নিকদ্ধিয়ে পৌ- 
ছিতে পারিলে হয় 1” 

ধানিরাম কতক দূর যান, আর মাতুলীগমন শঙ্কায় 

ফিরিয়1২ চাঁছেন। ক্রমে সকলে নিকদ্ধিষ্ে বিহারে আলিয়" 

পৌছিল, জগন্নাথ স্মেতী ও তাহার জ্ত্রীকে লইয়? স্বীয় 

বাঁচীতে গমন করিল, ধাঁনিরাম তাহার মাতামহীকে 

বাঁটীতে পৌছাইয়1! মনে ভাঁবিল আজ কোথা খাঁকি। 

তীহার পরম সুহৃদ বেণী (যে রাধিকা সীজিয়াছিল ) 

তাহার নিকট থাঁকিবেন স্থির করিয়ণ তাহার মাতামহীকে 
কহিল “আমার এক নিমন্ত্রণ আছে অগষ্ঠ রাত্রে আসিতে 

পারিব ন।”-ধানির মাতামহী ধানিকে ভাঁল রূপ চিনি- 

তেন কিছুই বলিলেন ন ধানি প্রস্থান করিল । 

ধানি রাজ বাঁটীতে উপস্থিত হুইয়া দেখেন যে এক 
খানি চতুর্দোল রহিয়াছে কয়েক জন রক্ষক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া 

স্সজ্জ হইতেছে» মনে ভাঁবিলেন চতুর্দেশল কেন এমন সময় 

বেণী তাহাকে দেখিতে পীইয়। পশ্চাৎ হইতে ভুই চক্ষু 

টিপিয়। ধরিল 1-_থানিরাঁম চক্ষের হস্ত উন্মোচন করিয়া 
£৫কও বেণী” বলিয়। ফিরিয় দড়াইল | 

বেণী হেসে জিজ্ঞাস! করিল ৫&কি ধিনিরুঞ্ কি মোনে 

কেরে 1? 

ধানি উত্তর করিল, “কুষ্খ অবর রাধার কুঞ্জে কি মনে 

কারে মাঁসেন- শোবার জন্তে 1 



অস্ত খণ্ড। ১৪৯ 

বেণী উত্তর করিল, «কেন মাম! আয়াঁন ঘোষ কাকের 

বাটি হর এক খা দিয়াছেন নাকি 1 

ধানি কহিল “নাথে! এখন দেন নাই, কিন্ত দেবার ভাবে 

পাণলাইয়াছি।” 

কেন কি হইয়াছিল | 
“ঘ] প্রায় হইয়া] খাঁকে, তোমার জন্য গে! তোমার জন্কঃ 

নলিয়) বেশীর হস্ত ধরিয়। অঙ্কুলীর দ্বারা লক্ষ্য করিয়। জি- 

জ্ঞাসী) করিল, «এখন বল দেখি ও পাঁজ্কিতে কে এসেছে 

রাণী কি এসোছেন ?” 

বেণী উত্তর করিল, “কি এ চতুর্দেশলে -ন। না না, ৫ 

এক বড় ব্যাপার হোঁয়েছেবভাই জগন্নাথ এমন খারাপ 
লোক ।” 

'ধানি আশ্চর্য্য হইয়। জিজ্ঞাস করিল, “কেন কি কে" 
রোছে 1”? 

বেণী উত্তর করিল “সে ঢের কথা11” 
পানি জিজ্ঞীস! করিল “কি বল্ না11”? 

বেণী উত্তর করিল “তবে শুন, কাহার নিকট বোল ন?ঃ 
আজ মাস কতক হোল স্মমতী দিদী থে কোথায় গেছেন 

তাহার কোন সন্ধান ছিল নখ, রাজা কেমন করিয়ণ টের 

প।ইয়াছেন যে জগন্নাথ দিদী রাঁনীকে লুকাইয়। রাখিয়াডেঃ 
এক্ষণে সংবাঁদ আসিয়াছে বে রাজকুমারী এই মাত্র ললন্দ 
হইতে আসিয়। জগন্নাথের বটীতে পৌঁস্ছিয়াছেন তাহাদের 
দরিবার জন্য এক যাচ্ছে 1” 



সি 

১৫ ০ এতিহাদিক-নবন্যান। 

এই বার্ড শ্রবণ মাত্র ধানির জিহ্বা তালুতে ঠেকিল, 

উপায় কি, ইহাদের অগ্রে গমন করিয় স্থানাভ্তর নও 
করিতে পাঁরিলে সর্বনাশ হইবে, কিন্ত তাহার সময়াকোই 

রক্ষতকর। তৌ চতুর্দোল লইয় চলিল, আর বিলম্ব নহে, 

এই ভাবিয়! ধেণীকে কছিল, “ভাই আমর ধনুক খাঁন 

ভপ্ল এসেছি যাই আনিখে বলিয় শমনোদ্যোণ করিল। 

বেণী ধাঁনির পৃষ্ঠে ধনুক দেখিয়] কহিল “এ যে ধনুক 

রছিয়শছে। 
ধ্নি--“নাহে ও ধনুক নহেঠ বলিয়| এক দেড় দিল 

এগলি ওগলি দিয়! জগন্নাথের দ্বারে উপস্থিত হইল, দ্বার 

কথ্ধ রহিয়াছে হুড়মুড় করিরা! ঠেলিতে লাগিল, জগন্নীথ 

সবে হস্ত মুখ প্রক্ষীলন করিয়) সিদ্ধি বাছিয়1 বুটি ছানিতে 

বমিয়াছে এমত সময়ে দ্বারে করাঘাত শ্রবণ করিয়ণ বিরক্ত 

ভাবে “অখরে কেছে” বলিয়া দ্বারের নিকট আদিল । 
বহির্দেশ হইতে ধাঁনিরাঁম উত্তর করিল, “আম ধানি- 

রাম শীঘ্র দ্বার খুল সর্বনাশ হইয়াছে |” 

জশন্ীথ সভয়ে জিজ্ঞাস! করিল, “কেন কি হোয়েছে।” 
ধানি উত্তর করিল, “আগে দ্বার খুল তবেত কি হো- 

য়েছে শুনিবে।? 
জগন্নাথ ত্রস্ত হুইয়। দ্বার খুলিয়া)? দিল, ধানিরাম ফিরিয়া 

পাথের যত দূর দেখী যায় নিরীক্ষণ করিল এক খাঁন চতু- 

দেশোলের মত দৃষ্টি গৌঁচর হইল বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া 

দর কদ্ধ করতঃ কহিল, “জানাীথ সর্বনাশ হইয়াছে, 



অঙ্গ খণ্ড । ১? 

বাজকুমারী হেথা আছেন কেমন কোরে টের পাইছে, 
তোমাদের ধরিবাঁর জন্ত লোঁক আমিতেছে, এক্ষণেই আঁ- 

নিন) পড়িবে দ্বার ঠেলিলে,দ্বার খুল না, দ্বার খুব শক্ত, শীত 
ভাঙ্গিবে না, জান্াথ কাজ পুতলিকার মত ই] করিয় 

দাড়াইয়1 রহিল, ধান্ি ছুটে অন্দরে প্রবেশ করিল। 

স্মতী হস্ত পদাদি গরক্ষালন পূর্বক অগ্য বন্্ পরিধান 
করিয়! বসিয়) হস্তে জুধর্ণ চুড়িকী পরণীভিলাষে ঢুড়িক' 
শরণ করিয়াছেন এমন সময় ধানিরাম আসিয়1 উপস্থিত 

হুইল, তাড়াতাড়ি উফ্ণীঝ, ইজ'র, জামা, বালাপোষ গাত্র 

হইতে খুলিতে আরন্ত করিল, স্ুমতী ধানির উৎকণ্ঠিত 

ভাব ও তাড়াতাড়ি দর্শনে মনে ভীতা হইয়? জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “ধানি কিরে ?” কি কোচ্ছিস্। 

পানিরাম সমস্ত বস্ত্র একত্র করিয়? অন্য ঘরে লইয়। উত্তর 
করিল, “দিদী রাণি সর্বনাশ হইয়খছে আপনি শীত্র আ- 

সিয় এসকল পকন* আর কথা কবর সময় নাই এ দেখ 

দ্বার ঘা মারিতেতেছে। 

স্থমৃতী ধাঁনির উহকণ] দেখি তাহার মনে ভয় জ্বাল, 

দ্বারে করাধাত শব্দ কর্ণ গেৌঁচর হইল, আরও ভয় বুদ্ধি. 

হইল উঠিয়! অন্য ঘরে শিয় ধাঁনির বস্্াদি লইলেন ধাঁনি 

কছিল,*পিদি শীত্র নিন,ণচুড়ি আমাকে দিন”বলিষ়্। চুড়িক? 

লইয়1 স্বীয় হস্তে পরিলঃ স্তমতীর ত্যন্ত বজ্র (যাহ পরি” 

ধন করিয়। তিনি নলন্দীয় গমন করিয়ীছিলেন ) সেহ বন্ধ 

ধানিরাম স্ট্রীলোহকর মত পরিধান করিল, স্মতীও ধানি- 
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রামের বস্াদি পরিধান করিতে ল।গিলেন, অত্যন্ত লজ্জ 

করিতে লাগিল, কিন্ত কি করেন, ধানিরাঁম অন্য ঘর ছইতে 

কছিল, দিদী রাণি আমাকে কীচলিটী শীঘ্র. খুলিয়া] দিন 
আর দেরি করিবেন নণঃ ও শুনুন রাজার লোকের প্রায় 

দ্বার ভাঙ্গিয়! ফেলিতেছে, দ্বার ভার্গিতে পারিলে সর্বনাশ 

হইবে |” 

স্বমতী তখন বুঝিতে পারিলেন- প্রাণ উড়ির। গেল, 
হস্ত পদ কীপি/ত লাঙল, কীঁচলি খুলিয় ধাঁনিকে ফেলিয়! 

দিলেন, জামা পরিধান করিয়া! আর বন্ধ দিতে পারেন না), 

হস্ত অত্যন্ত কীপিতে লাশিলঃ “ধানি কি হবে আমি খে 

আর বন্ধ দিতে পারিনি” বলিলেন--ধাঁনিরাম শীষ গহন 

প্রবেশ করিয়ণ বন্ধ বন্ধন করিয়] দিল, মন্তকে উষ্তীষ দিয় 
দাঁড়ি বন্ধ দিয়) বন্ধন করিতে২ কহিল ৮আঁপনি ধানিরাম 

সাজিয়ীছেনঃ যদি কেহ জিচ্ছাস+ করে তবে বলিনেন আমি 

ধনিরাম”--অআধর যদি গৌোলমালে পালাইতে পারেন, 

তাহ হইলে আমার মামী মোনহারের বাটীতে শিয়4দিদিকে 

বলিলেই তিনি লুকাইয়] রাঁখিবেন | ইত্যবসরে ধানির 
কাঁচলি পরিধান হইল, নিকটে শিয়া কছিল “আর দিদি 
অত ভয় করিলে চলিবে না, আমাঁকে রাজ রক্ষকের1 স্ঞ- 

লেই ভাল বাসে, আমাকে মনে কোরে কেহ কিছু বলিবে 

না,-“আণর বালীপৌৰ লইয়] এমনি করিয়া মুখ ঢাকিয়। 
লউন” বলিয়! বালাপোঁৰ বদ্ধ করিয়। দিল “আর এই তীর 
ধনুক বেঁধে নিন” বলিয়। ধনুক বরন্বিয়] €ল, “এক্ষণে অ+- 
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পনি বাহিরে শিয়। জগনম্নাথকে দ্বার খুলিতে কহিবেন £আর 

ভয় করলে চলিবে ন1” খলিয়। স্বীয় কেশ লইয়1 কবরী 

সদ্দবশ এক গ্রন্থি দিয়া অবঠকী টানিয়। দিল, ন্থমতী 
তখন সমভ্ত বুঝিতে পারিলেন ধাঁমি তাহার বেশে ধরণ 

দিবেন আর ধানির বেশে ভাহাকে পলাইতে হইবেক, 

মনে ভরসণ জঙ্গিল, বালাপোৌষ সাপটি ধরিয়? বাহিরে 

অশনসিলেন, বহির্দেশে মিট মিট করিয়1 একটী প্রদীপ জ্বলি- 

তেছেঃ জগন্নাথ তাহাকে ধানি জ্ঞানে জিজ্ঞাস! করিল “কেমন 

দ্বার খুলে দিব" | 

ধানি বেশী স্মতী হু' বলিয়। আজ্ঞা! দিলেন | “কে€ 

দ্বারে ধার] মারে দ্বার যে ভাঙ্গিয়া গেল অতে। ঠেল কেন 

দ্বার খুলে দিচ্ছি |” বলিয়] জা্লাথ দ্বার খু'লয়| দিলেন 

অমনি দুই জন প্রবেশ করিয় তাহাকে সাপটিয়। ধরিল। 

£ভ'ই একি২” জশন্নাথ জিজ্ঞাস করিল তীহার। কিছু 

নছে ভাই বলিয়1 হস্তে রঙ্ঞু দিয়! বন্ধন করিল, আর এক 

জন শিয়] স্মমতীকে ধরিয়1 বলিল “কেমন ধানি বাব। 
এইবাঁরে ভোমধর চালাকি বোঝা যাঁবেঃ এস ছুটী হাঁত বার 
কর দেখি+ দড়ি বাধি |+ 

অনা এক জন তাহা? শ্রবণ করিয়ৰ নিকটে আসিয়" 

বলিল “কেগ ধখনি- বাধা তুই সব্ণ ঘটে অশদ্থিস্*্বতকারটর 

হস্ত ধরিয়া কিল. “ছেড়ে দেহ হে হেলে মানুষকে কেন” 

মে জিজ্ঞান। করিল “নাছে বড় বজ্জাঁৎ।”, 

আঃ “কি কল্প? ধোরে নিয়ে গেলে কি হবে তাতে? 
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জানঃ নর নাক কান, নয় মস্তক+ এমন কাজ কোন্ডে আছে 

আর আমখদের তো ওকে ধরিতে আজ্ঞা নীই” বলিয়া 

স্টমতী স্কন্ধ দেশ ধৃত করিয়া “আর মুখ লুকাতে ছবে না 
পাল) একবারে শ্ীম ছেড়ে পাল দেখ বাবা এবার ধরা 

পড়িলে আঁর বাচিবে ন” বলিয়া ধাক্কা! মরিয়া বঁটা হইতে 

বহিষ্কত করিয়া দিল, স্মমতী উঠিতে পড়িতে পলায়ন 

করিমলন | 

রক্ষকেরণ? অস্তঃপুরর প্রবেশ করিয়া দেখিল জগন্নাথের 

স্্ী দখড়াইয়1 ঠক ঠক করির়। কাঁপিতেছে, ধানিরাম সুমতী 
বেশে অবগুঠ্িত] হুইয়। রহিয়াছে রক্ষকের। ভাছাকে স্থমভী 

বোধে কর পুষ্ট বলিলঃ.“রাজকুমণরী আপনার জন্য রাজ! 
চত্র্দেোল পাঠাইয়) দিরীছেন+ অনুগ্রহ করিয়। আসন 

পাঁনিরাম নিরবে উঠিল তাহার আশ্রে বির চতুর্দেশলের 
নিকট দীড়াইল স্মতী রূপী ধানিরম চতুর্দোলে উঠিল, 
বুকের] স্বন্ধে করিল, রক্ষকেরণ বাটী লুট করিয়ণ জগন্নাথ 
ও তাহবর স্ত্রীকে লইয়$ চলিল | মহল্লার ফটক পীর হইয়+ 

দেখিল যে কএক জন সন্ন্যাসী পথ কদ্ধ করিয়া দাড়াইয়। 

রহিয়াছে” “মোরে যাও সোরে যাও” বলিয়।? হু এক ধাক্ক' 

দিল তাঁহার? ধাক্কা খাইয়া! সরিয়। নায় লাগাও লাগীও 

বলিয় ধড়ীধড় লবঠী চখলাইতে লাগিল, চারিদিক হইতে 

লশঠী পড়িতে লাগিল, বাহকের] চতুর্দোেল ফেলিষ! পলা- 
যন করিল, রক্ষকের! ক্ষণেক যুঝিয়? ভঙ্গ দিল | 

ধাঁনিরাম চতুর্দোল হইতে পলাঘন, করিবার নিশিত্ 
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বস্্াদি আুবন্ধন করিয়! লইতেছিল, এমন্ সময় এই গোল- 

যোগ উঠিল ভাঁদিল এ আবার কি, 1শবশঙ্কর বাবু সংবাদ 

পাইয়] কি উদ্ধার করিতে চেফী|-করিতেছেন ? যাহ" ছউক, 

এই গোলে পলণয়ন কর? কর্তব্য এই ভাবিয় যেমন পদ 
বাহির ক'রয়াছে অমনি এক জন পদ ধরিয়। চতুর্দোলে 

তুলিয়া! দিল, চারি জনে চতুর্দেল স্কন্ধে করিয়। হুহু করিয়' 
চলিল | | 

ধাঁনিরাম চতুর্দোলের অভ্যান্তর হইতে দেখেন যে তা- 
হার ক্রমে নগর হইতে বাছির হুইল কিছু বুঝিতে পারিল 

না, ক্রমে চতুর্দোল নামাইল তাহাকে চতুর্দোল হইতে 
বাছুর করিয়া একট অশ্বের উপর বসাইয়] দিল ছুই জন 
অশ্বারেখহী তাহণর ছুই পার্খে তাহার অশ্ব রজ্ঞু ধরিয়! 

অর্শ চাঁলাহয়। দিল ক্রমে এক মন্দির নয়ন গৌচর হইল, 

ধানিরাম দেখিব1 মাত্র চিনিতে পারিল, অবলোকিতেশ্ব- 

রের মন্দির, ক্রমে মন্দিরের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইল, 
এক জন অশ্বারোহী অবতীর্ণ হইয়। এক ক্ষুদ্র গুপ্ত দ্বারে 
করাম্ধাত করিল, ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া! দিলঃ তাহাকে 

অশ' হইতে নামাইয়। সকলে প্রবেশ করিল এক জন জি- 
জ্াাস! করিল “এই নাকি” তাহারা ভু দিয় ধাঁনিকে 
লয়! বীর ভিতর প্রবেশ করিল, দ্বার কদ্ধ ক€রয় 
দল । 

_ ধাঁনি জিজ্ঞাসা করিল» “আমাকে তোমর1 কেন আ- 
নিয়শছ”” এক জন হাীদিয়। আর এক জনকে কছিল “বলছে 
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একে কেন অশনিয়ীছ বল।--সে উওর করিল “উতলণ হও 

কেন বাছ, রাঁজগুক আপনি এর উত্তর দিবেন এখন 

চল” ধানিরাম তাহাদিগের সহিত চলিলেন কিয়দ্দ,র গিয়া 

তাহার? একটী গৃছের দ্বার উদঘাটন করিয়। কহিল “প্রবেশ 
কর” ধাঁনি প্রবেশ করিল; অমনি দ্বার কন্ধ করিয়? দিল । 

এক জন আর এক জনকে বলিল “ভাই এমন মেয়েম ণনুষ 

ডে) দেখিনি একবার মাত্র উ* করিল ন1, ঠিক যেন পুকষ 

মানুষের চাল চোল”+ আর এক জন উত্তর করিল| “সে 
কথায় আমাদের কাজ কি গুকজি এখন বুঝিবেন”' ধাঁনি 

গৃহ হইতে সকল শুনিতে পাইল | 
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তবু আমার ছুনয়ানঃ 

তোরে দেখিতে বাসন? কক্ষ্প্রাঁণ | 

নলন্দীয় যে সময়ে মোনোহর ও চঞ্চলাতে কখোপস্থন 
হুইতে ছিল সেই সময কর্ম বশতঃ মাধবলাল তা হাল র- 

ধুহে ছিলেন ছিটা বেড়ার ব্যবধান মাত্র, তাহার) যে সকল 
কথ কহিতেছিল ভীহার শ্রবণ গৌচর হইতেছিল, জ্বীন হইল 

যে মোনোহর একটী স্ত্রীলোকের সহিত কখ1 কহিতেছে 
্রীলৌকটী কে--মনে বড় কৌতুহলাক্রাস্ত হইলেন, ব্যবধান 
অনুসন্ধীন করিয়1 একটী ছিদ্রে নয়ন স্থাপন করিলেন, 

দৃষ্টিগোচর হুইল, একটী যুবতী নতম মুখী হইয়া কি বলি- 

তেছে। মেখনোহর তাহার জঙ্থাশ্ত দন উল্ভোলন করিল, 
পরমণ স্তন্দরী ! 

্ত্রীলোৌকটী কে_কর্ণ সহকারে সমস্ত কথ! শ্রবণ কর্মরত 
লাগিলেন, ক্রমে স্্রীলোঁকটী কে জ্ঞান হইল,. মোঁনোহরের 
কপাঁল ভাঁল মনে উদয় হুইল! 

ক্রমে সমস্ত জবণ করিয়ণ স্বীয় কপখল ও মনে পড়িল | 

এক্ষণে জগীৎমোহিনী তাহার স্ছিত সাক্ষাৎ করিতে 
চাহিয়াছেন, যাইতে পারেন কি না-_যাঁওয়। উচিত কি না, 
মোৌনোহর যাহ! বলিল উত্তম কি না-ইহার সহিত মোনো- 
হরের নিকট অঙ্গীকার মনে পড়িল, গুহ আর অবন্থান্গ 
করিতে পীরিলেন না-বাহিরে আসিয়। এধার গুধার 

করিয়! পদসঞ্চীরণ করিতে লাগিলেন । 

এমত সঙ্গয় মোন্বোহর চঞ্চলাঁকে বিদায় করিয়] গৃহ হইতে 

বহির্ভীখে' ' আসিল, মাধবলালকে দর্শন করিয়া ললজ্জ 
১৪ 



১৫৮ এতিহাদিক-নবন্যাস। 

বর্দান জিজ্ঞাস। করিল, *আপনকার কি এক্ষণে যওয়' 

হুইবেক।+ 

মাধব পদসঞ্চারণ করিতে২ উত্তর দিলেন, “*উ” হু” তুমি 
হজ মি শিবশহ্করের সহিত এক বার দেখা করিয়) কলা 

টনি যাইব 1” 
মোৌনেোহুর যে আজ্ঞী বলিয়়? বিদায় হুইল | 

মাধবলশাল অনেকক্ষণ ধরিয়। মনে তর্ক বিতর্ক কৃরিলেন, 

কি তর্ক করালেন ? যে স্থলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তর্ক করিয়া- 

ছিলেন, সে স্থলে অনেক তর্ক করিয়াছিলেন, অন্প হইলে 

লিখিতে হাঁনি ছিল না, কিন্তু এত তর্ক লিখিতে গেলে 

পাতাঞ্জলী হুইয়। উঠিষে+ তবে যেমত এদেশীয় ঢাক, ঢোল, 
কাশী যন্ত্রের এক্যতান বাঁগ্ভের শেষই ভাঁল। দেই মত তর্কের 
ক্গিন্ধান্তই ভাল, যদিচ সিদ্ধান্ত কিঞ্চিৎ পুর্র্বপক্ষ তখাপি 
এবিষয়ে তাহাতে এমত কোন হানি জন্মিবাঁর লম্ভীবন। 

নাই। 

জথগঠমৌহ্ছিনী ছেলে মানুষ ভীহাঁকে এক বার ন। দেখা 
দিলে মনে কত বেদম্জ। পাইবে অবশ্য এপর্যযস্ত বড় মন্দ নছে) 

কত কান্দিবে (তথেৈবচঃ ) আর এই আমাদের জন্মের শোধ 

দেখা (সাবধান এক পার্থ হেলেছে ) হুট কথা বুঝাইয়। 
আসিব সের্বনীশ-ছিল না কথ? হোল শীল, এই দেখ 

থেকে কথণ এল--পবজ্র আউ্ুনি ফস্ক। শির1) আমার বোধ 

হয় সে সময়ে, প্র্শনে লোভ লোভে পাপ পাপে মৃত্যু” এই 
হেয়ীলিটীর জন্ম হয় নাই, মে যাহ? হউক, আমাদের কাধ্য 

আমর করি, যেমন ঘঠিয়াছিল তেমনি লিখিতে হইবেকঃ 



অঙ্গ খণ্ড । ১৫৭ 

লাঁলমাধবপ্রসাদ তাহার এক জন দাসকে আহ্বান করিয়া 

তাহার অশ্ব স্ুসজ্জ করিয়। আনয়ন করিতে অন্নুমতি করি- 
লেন, দার অশ্ব আনয়ন করিল পর আরোহণ করিয়ণ 

তাহাকে বাটীর দ্বার কদ্ধ করিতে আদেশ করতঃ অশ্ব চালা- 
ইয়া দিলেন--পথি মধ্যে শ্রবণ করিলেন যে নাশী! সন্না-" 

সীর) রাজণৃহের এক জন স্ত্রীলেশককে হরণ ক রয় লইয়াছে। 
ক্রমে রাঁজণুছের রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন 

এবারে ধানিরাম সঙ্গ নাই ক্ষি প্রকারে অপ্রকাশ্যে 
প্রবেশ করিবেন, এমত সময় কয়েক জন অশ্বারোহী সৈন্য 
আসিয়। দ্বারে প্রবেশ করিল তিনিও তাঁছাঁদিগের অনুবর্তী 
হইলেন দ্বার রক্ষগ্তকর' অগ্রণীমী ব্যক্তিদের চিনিত ভীহণকে 

তাছাদিখের এক জন ভাবিয়। কিছুই বলিল নণ। 
মাধবপ্রসাঁদ গড় মধ্যে প্রবেশ করিয়ণ, অশ্ব ফিরাঁ- 

ইয়া আআ উদ্ভাঁন -মধ্ো প্রবেশ করিলেন অনুসন্ধান 

করিয়! ভগ্ন প্রাচীর নিকট গমন করিলেন অর্খ ত্যাগ করিয়। 

গড় পার হইয়। অন্দরের উদ্ভানে প্রবেশ করিলেন । 
পূর্ধ্বে যে স্থলে শিয়াছিলেন সেই স্থলে খিয়। দণ্ডাড় গল 

হইলেন, কেহ কোথায় নাই, রাঁজকুমীরীর ীবাক্ষ কক্ষ 

রহিয়ডছ, উপায় কিঃ কিঞ্ছিৎ মৃত্তিকা লইয়! গবাচ্ছে 

ক্ষেপণ করিলেন, ক্ষণেক পরে খৃবাক্ষ উদ্ঘাটন হুইল গৃহ 
স্থিত আঁলকে দৃষ্টি গৌচর হইল যে এক জন ক্ত্রীলোক বটে, 
বিলক্ষণ করিক্পা নিরীক্ষণ করিলেন জগৎমোহিনী-নিঃশকে 

গবাক্ষের নিম্নে গমন করিয়া তুঁড়ি দিলেন মোহিনী দাড়া” 

ইতে ঈদ্গীত করিয় গবাক্ষ কদ্ধ করিলেন । 



১৬০ এতিহাসিক-নবন্যাস | 

গেক পরে নিশ্রের একটী দ্বার উদন্দাটিত হুইল, পট পট 
করিয়। তুড়ির শব্দ হইল, মাঁধবলীল শীত্র তথায় গমন 
করিয়া দেখিলেন, যে মোহিনী এক কবাট ভেজা ইয়। অন্য 
কবার্ট অপ্প খুলিয়। দড়াইয়! রহিয়ধছেন, ভীহাকে দর্শন 

করিয়া? সম্পূর্ণ খুলিলেন। মাধব শীত গ্রবেশ করিলেন, মো- 

হিনী দ্বার দ্ধ করিয়! দিলেন | 
এতক্ষণ দর্শন আঁশ প্রবলতা বশতঃ হিতীহ্িত 

জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলে্স, এক্ষণে মাঁধবলীলকে সম্মুখে 
পাইয়া উহার ইচ্ছার অবৈধত৭ হৃদয়ে উদয় ছইল, লজ্জায় 
আর বদন উত্তোলন করিতে পারিলেন মণ, ভীহার1 ছুই 
জন ভিন্ন আঁর কেহই নাই, চঞ্চল1 থাঁকিলে ভালই হইত 
মনে উদয় হুইল, শরীর ভযমে খর থর করিয়] কাঁপিতে 
লাগিল, কত কথ কহিবেন মনে স্থির করিয় ছিলেন 
সকলি বিস্মরণ হুইল, লজ্জায় জড়সড় হুইয়! দড়াই- 

লেন। , 

মাধবপ্রসাদ মোৌহছিনীকে লজ্জায় নঅ মুখী দেখিয়। লজ্জ) 
ভরঞ্জন।শে জিজ্ঞীসা! করিলেন «অণপনি আমাকে ডাকিয়া 

ছেন কেন, কিছু কি কথা আছে 21 

মোহিনী আপনি শব্দ প্রয়েশ অবণে বিস্মকাবিষ৭ 
হুইলেন, ভীহার সম্মুখস্থ ব্যক্তি মীধব কি ন1 সন্দেহ জন্মিল, 
আগ্রহ সহকারে মুখাঁবলোঁকন করিলেন মাধব বটে” 
অবস্থা! বর্তনে কি স্বভাব পরিবর্তন হইয়াছে ? ন] প্রেমের 
শেষ হইয়াছে, মন খর২ করিয়। কীপিয়1 উঠিল চারি চক্ষু 
চকিতের স্তাঁয় একত্র হুইল, মাধব ঘাঁড় হেট করিলেন অন্ত 



অঙ্ক খণ্ড । ১৬ 

দিকে দৃষ্টিপীত করিলেন, মোহছিনীর নয়ন বান্প পুর্ণ হইল 
সমস্ত অন্ধকার ময় দেখিলেন, ভিত্তি ধুত করিলেন । 

প্রচণ্ড সথর্ধ্য কিরণে যেমন ঘত গ্রব হয়--কিত্বা। যেমতি 
বারি স্পর্শনে শর্কর1 দ্রব হয়- ভেমতি প্রিয়! সন্দর্শনে 
মাঁধরের মন আর্দ্র হুইয়1 গেল, প্রেম পুর্ণ শীদ২ বচনে কি” 
লেন--“মোছিনী অমি এসেছি এখন কি বলিবে বল।” 

মোহিনী চম্কিয়' পুনঃ মুখাবলোকন করিলেন নয়ন 

বারি মুচিয় সতৃপ্ত বচনে কছিলেনঃ “এখানে নী ও ঘরে 

চলুন |” 

মোহিনী অশ্ট্রে চলিলেন, মাধব পশ্চাঁৎ২ শীমন করি- 
লেন, উভয়ে স্ক্ন্ত থুছে শিয়া মোহিনী মাধবকে বসাইবার 

নিমিত্ত স্বহন্তে আমন তুলিলেন | 

মাধবের মন তরঙ্গ হিল্লোল সদ্বশ অস্থির আর ধৈধ্য 
ধরিতে পীরিলেন নী, মোৌহিনীর আসন সহ হস্ত প্রত 

করিয়! মনস্তাঁপ ফুটিয়া কহিলেন,“মোহিনী তুমি রাজ কন্ত1 
কবে রাঁজ ঘরণী হইবে তোমার কি আমাকে আসন প্রদান 

করণ শৌঁভ। পায়” হস্ত হইতে আসন লইলেন। 

মোহিনী ত্রস্ত হইয়া! আসন ছাড়িয়) দিলেন, তাহার 
সতৃপ্াশ্টে উৎস্থকতা প্রকাশ পাঁইল, উঠিয়ণ দাঁড়াইলেন, 
স্পৃহু! পূর্ণ নয়নে মাধবের প্রতি চাছিলেন, মাধবের বক্ষে 
ছুইটী কর রাখিয়া? কককণম্বরে বলিলেন,*আমি কি কোঁন অপী- 

রাধ করিয়াছি যে আমাকে বিজ্রপ করিতেছেন, নখ আমার 

কপাল গুঁড়েছে* এই কে শেষ হোল, আমাকে কি আর 
ভাল বাদেন না?” 



১৬২ এতিহাঁসিক-নবন্যাঁস। 

মাধব. অশ্রে ইতস্ততঃ চাহিতৈছিলেন, মোহিনীর প্রতি 
একবারও দৃষ্টি করিতে ছিলেন ন1 এক্ষণে আর এড়াইতে 
পারিলেন না” মোহিনীর মুখ প্রতি চাঁহিতে হইল | 

বাষ্প পুর্ণ নয়ন, স্পৃক্ন1 পুর্ণ আনন, প্রেমীভিলাষে 

উত্তোলিত হুইয়? রহিয়াছে, দেখিয় হৃদয় বিদীর্ণ হইল, 
বারেক মাত্র হৃদয়ে ধরিতে প্রবল ইচ্ছ1,হুইল, কিন্ত আবার 
প্রতিজ্ঞ! মনে পড়িল, কেন আর অপ্রীপ্য ধনে আশা, 

আর কেনই ব1 মোহিনীকে রখা অনিক কষ্ট দেওয়, যাহ 

বলিতে আসিয়াঁছি তাছ1 শীত্র বল কর্তব্য ভীবিয় তাহার 

বক্ষঃশ্থিত মোহিনীর করদ্বয় ধাঁরণ করিয়া বসাঁইলেন আ- 

পনিও বসিলেন, ঘাঁড় হেট করিয়) কি প্রঙ্জীরে এমন কথ। 

বলিবেন ভাঁবিতে, লাঁশিলেন, মোহিনী পুঅর্ধশর জিজ্ঞাস? 
করিলেন, “আমার উপর রখ করিয়াছেন 1” 

মাধব: এসাঁদ উত্তর করিকুলঘ, «মোহিনী আর তোমার 
সঙ্গে আমার রাগারীশি কি, পরমেশ্বর কেপে সে সব 

শেষ হইয়াছে, তবে আর তুমি আমার জন্য ক্রেশ কেন পাও 
আমার আর তোমাকে পাইবাঁর আশ নই, এত দিনের 

পর নৈরীশ হইয়ছি, এক্ষণে সন্্যাসীশ্রম লইব স্থির করি- 

যসন্ছি অগ্ঠই গমন করিতাম কিবল তোমার নিকট এক 

ভিক্ষা অশছে তাই আপিয়াছি, (মোহিনীর হস্ত পরিয়1) 
মিনভি্বরে কহিলেন, «“মোছিনী তুমি আমাকে ত্যাণী কর 
ততীমার অমূলা যৌবন নষ্ট করিও ন+ আমাকে একেবারে, 
ভুল, অমর মত হতভাগীকে যে তোমাকে ভখল বাসিতে 

তাহ? ভুল, নে যে তোমাকে ভাল বাঁসিত তন্ন ভুল? 
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বিছাঁর গ্রাম ভূল, মাঁপব বলিয়া! ধে এক জন হত ভাগণ 

তথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পর্যন্ত ভুল, অগ্রের 
কথাই ভুল”-দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়) পুঅশ্চ কহিলেন, 

“এক্ষণে পরমেশ্বরের নিকট মুক্তফষ্ঠে আমার এই প্রীর্থন। 

যেন তৌমার মনে আর কৌন কষ্ট দেন না, একটী মোনো- 
নীত বর দিন, ধন পুরে সুখে সৎসাঁর কর? তোমায় "আমায় 

এই শেষ” বলিয়! মোহিনীর করদ্ধয় ভূতলে রাঁখিলেন, চক্ষু 

কর্ণ বুজিয়। খীত্রোণ্ানু, করিলেন, কোঁন দিকে দৃষিপাত 
ন) করিয় দ্বারাঁভিযুখে চলিলেন, দ্বার কদ্ধ ছিল দ্বারো- 

দঘাটন করিলেন, মোহিনীর কোঁন শব্দ পীইলেন না, দ্বার 

অতিক্রম করিপূলন তথখাঁচ কৌন শব্দ নাই, মনে সন্দেহ 

হইল মোহিনী কি করিতেছেন বারেক দেখিবার জন্য স্[ধু 

হইল ফিরিয়! দেখিলেন, তাহার ত্যক্ত হস্তদ্বয়োপরি 

মেশহিনীর মস্তক নত হইয়। রহিয়শছে, কৌন শব্দ নাই, 

মনে ভয় জন্মিল, মুচ্ছণ বৌধ হুইল, ন্বিকুটে গিয়া বসালেন, 

যক্রনহকারে, মোহিনীর মস্তক উত্তোলন করিলেন, নয়ন 

বারিতে হুস্তানন সিক্ত, চিবুক ধরিয়। মুখাঁবলোকন করিতে 

গেলেন, মোহিনী অঞ্চল দিয়। বদনারত কন্দিয়। করছ্য় 

তদুপরি রাখিলেনঃ মাধব করদ্বয় ধারণ করিয়। মুখরৃত 

মোচন করিতে গেলেন, মোহিনী সরিয়। ভুতলে পড়িয়। 

লুটাইয় উভ্তরায় ক্রন্দন করিয়। উঠিলেন, মাপবলীল ত্স্ত 

_দ্বিহস্ত ধরিয়া বনাইতে চে পাইলেন, “ণকি কর মে"হিনী 

..ঢুপ কর ডুপ্প কর”* বারস্বার বলিয়? শান্তনা করিতে চে 

করিতে লাগিলেন । 
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বখ] চেউ1--অভিমান অনুতাপ লজ্জা হুঃখে মোহিনীর 
তনু পরিপুর্ণ সহজ চেফটায় তাহার শাস্তি কি সম্ভবে_ 
আরও ব্বদ্ধি হইল» মাধব অস্থির হইয়| পড়িলেন ছুই হস্তে 

আলিঙ্গন করিয়। ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেনঃ “মোহিনী কি 

কর ক্ষান্ত হও, এক্ষণে কেহ শুনিতে পাইবে শীর্ধনাশ হইবে+। 
বলিতে বলিতে বদন হইতে বল পুর্বর্বক অঞ্চল মৌচন করিয়। 

লইলেন, আকর্ষণ করিয়। ছদয়ে ধরিলেন, করদ্বার1 ওষ্ঠাধর 

কদ্ধ করিলেন, মৌহিনীর চক্দ্রীস্ত এক একবার দেখেন আর 
চিত্ত খিকলিত হুইয় নয়ন দিয়খ'দয় দর করিয়া বারি নিং- 
শরণ হয়? ছুই হস্তে ধরিয়া! রছিয়াছেন, চক্ষের বারি মোৌ- 
চন করিতে পরেন নাটপ টপ কবিয়। মোছিনীর বদনে 
পতিত হইতে লীশিল, “মোহিনী আমায় মাঁপ কর তোর 

'পীয়ে ধরি অর কান্দিন নি” অল্ফ,ট বাক্যে বারম্বার 

বলিতে লাগিলেন | বে প্রকার জ্বলন্ত প্রদীপ জল বিন্দু 

প্রপাতে নির্ববাণ প্রায় সেই প্রকীর মাধবের নয়ন জল 
প্রপধতভে মেোছিনীর অভিমান নির্বীণ পীইল, মোছিনী 

নয়ন মেলিয় মাধবকে ব্যাঁকুলণস্য দেখিয়। স্বীয় ক্রন্দন সম্ব- 
রণীশয়ে উঠিয়া! বসিতে খেলেন, মাধব টানিয়। ক্রোঁড়ে 
লইলেন, মোহিনী ক্ষন্ধে মুখ” লুকাইলেন, মাধব ব্যাকুল স্বরে . 

«মোহিনী অর কাদিসনে কথ? ক একী কথন ক” বারবার 
বলাতে--মোহিনী কথ। কছিতে গেলেন যে প্রকাঁর প্রবল ঝ- 

টিকা1উন্থিত সমুদ্র তরগগচয় ঝটিকান্ত হইলেও নিবত্তি পাঁয় নণ, 
সেই প্রকার মোহিনী “তোমার কি করি বৈ আর কিছু কখণ" 
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স্কর্তি হুইল ন"" পুর্ববার ফু'পাইয় কাদিয়1 উঠিলেন, ছুই 
কর দিয়! মাঁধবের গীলদেশ জড়াইয়। ধরিলেন | 

মাধব মোঁছিনীর পুনঃ ক্রন্দনে একেবারে অধৈর্ধ্য ছইয়ী 

পড়িলেন, আবার কাদিস কেন তোর পায়ে ধরি চুপ 
কর, অমি তোমার, তুমি যা! বল আমি তাঁই শুনিবঃ আমি 
এই তের গা? ছুয়ে দিবব করিতেছি তবে আর কীদিস কেন, 
তুই কখ! ক আমার কপালে যণ আছে শীই হবে|” 

মোহিনী কিঞ্চিৎ স্থির হইয়? মৃহ্ম্থরে কহিলেন «আমি 
য4 বন্দিব ত৭ শুনিবেত !” | 

মাধব উত্তর করিলেন, “ছ' শুনিব 1% 

মো1-আমাঁর গা ছুয়ে দিবব কর |” 
ম1--%তৎ্ক্ষণাৎ গীত্র স্পর্শ করিয়ণ দিবব করিলেন 1” 
মৌল আমাকে কখন ত্যাগ করিবে না1” 
ডা দি |, 

মে$-”ব্ল আমীকে আর কখন অমন কখণ বলি- 

বেন? 1” 
ম1--ঞ্ভু |% 

" মে)-%বল কখন সন্াস ধর্ম লইবে ন11+ 

মে আচ্ছ11” 

মো-«আঁমাকে ন। বোলে কোথায় যাইবে নী 1”? 

মা--ণ্' 17১ ূ 
মো-বিল আঁমীকে ফি মাসে একবার করিয়া দেখ। 

দিবে ক 

1 মাঁকোথাঁয়।। 
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মোহিনী কহিলেন “হেথায় 1” 
মাধব ক্ষণেক স্তব্ধ রহিয়। কহিলেম, মোহিনী একটা 

কথা বলিব শুনিবে 1” 

মোছিনী উত্তর করিলেন, “কি বলুন 1 
মাধব কহিলেন, “মোহিনী আঁষাকে এইটী ক্ষম কর |” 

' মোহিনী তাহাতে মন্তক নাড়িলেন»মাধব পুনশ্চ কহি- 

লেন, “মোহিনী তুমি নিতীস্ত অবোধ হইয়ো। না, আমার 
জন্য যত দূর সহিতে হয তাহ সহিয়াছ, কিন্ত কেছ ঘি 

আমাকে এখানে দেখিতে পাঁয় কিশ্বা টের পায়, তাহ" 

হইলে আমীর জন্য কি কলঙ্কের ডালীও মাথায় করিবে, 
আমায় মাপ কর এখানে আর আসিতে পাঁরিব না 

মোহিনী মস্তক নাড়িয়। কহিলেন, “তা হৰে না আপ- 

নাকে এখানে নিদেন একবার করিয়া মাসে আসিতে 

হবে |: 

মাধব উত্তর করিলেন, মোঁছিনী তোঁমাঁর পায়ে ধরি 
এইটী ছাড় তোমাকে আর কষ্ট দিতে জামার কি ক 
ছয় না7»তবে এক কথা বলি শুন--তুমি যে দিন ঠাঁকুর 

দেখিতে বাঁছিরে যাইবে সেই দিন চঞ্চলখকে দিয়ে ধা- 

নিকে বলিয়। পাঁটাইও আমি নিঃজসন্দেহ তোমার সহিত 
দেখা করিব | 

মোহিনী এতক্ষণ সমস্ত বিন্মরণ হুইয়াঁছিলেন, চঞ্চলার 

নাম উল্লেখে মননে পল্ডিল, কৰকণস্যরে কহিলেন, “আমার 
কেমন কুদৃষ্টি যাঁর দিকে ভাল বাসিয় চাছি তাঁরই সর্র- 
নশশ হয়।” | 
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মাধব জিজ্ঞাস] করিলেন, “কেন কি হইয়াছে ।” 

মোহিনী কহিলেন, “আর কি হবে তাঁর সর্বনাশ হই- 
প্লাছে আপনাকে বোলে আসিতে পথে নাগা সন্ক্ণাসীর। 

ধোঁরে নিয়ে গেছে অহ তার মনে এখন কি হোঁচ্ছে।” 

মাধব আশ্চধা হইয়" জিজ্ছাস' করিলেন, নাগর সন্যাশ 

সীর1 ধরে নিয়ে গেছে মে কি, তারা তে] কখন কোন 
অত্যাচার করে না, তুমি ঠিক জান |"? 

মোহিনী উত্তর করিলেন, “হু' যাঁর1 তাঁর সঙ্গে ছিল 
ভার। এসে এ সংবাদ দিয়াছে, আমি কাল বাবাকে বলিয়া 
সবাইকে দূর কোরে দিব, মোহিনীর রোখ দেখিয়1 মাধবের 
মুখে হাস্য অশসিল মুখ টিপিয়া বলিলেন, যদি নাখীর1 
যখীর্থই লইয়। থাকে, তবে আমি নিশ্চয় ভোমার চঞ্চলাকে 

আনিয়া দিতে, পারি তাহাদের সঙ্গে আমার বিশেষ আ- 
লাপজআাছে।” 

এততশ্রবণে মোঁছিনীর মনে ভরসা! হইল উঠিয়া! বসিয়! 
কহিলেন জত্যি, তবে আপনি আমার চঞ্চলাঁকে যেমন করে 

পারেন এনে দিবেন, আজ রাত্রেই দিবেন, ভুলিবেন ন। ত ?, 
মাধব মোহিনীর উৎস্ুকীশ্য ধৃত করিয়। কহিলেন, 

মোঁছিনী আমার এদেহ প্রপাতেও যদি তোমার এক লঙু- 
মার জন্য আুখ বোধ হয় তাঁহাঁও আমার চিরবণঞ্চনীয় জা- 
নিবে? বলিয়] ওষ্ঠাঁধর চু্ঘন করিলেন | 

“একি সর্র্বনাশঃ পৌড়ার মুখি এই বুঝি তুমি শুয়েছ” 
এই বাঁক্য উভয়ের সস কর্ণ গৌঁচর হইল, ত্রস্ত হইয়1 উভয় 

"ৃষ্টিপাতি করিলেন, মোছিনীর মাতা রাজ্জী আসিতেছেন। 



১ ৬৮: এতিহামিক-নবস্যাস। 

মাধব মোহিনীকে ভ্যাশী করিয়ণ দুরে দশড়াইলেন, যাস? 
ভয় করিতেস্ছিলেন তাহ্ছাই সম্যক প্রকারে ঘটিল “যে স্থানে 
বাঘের ভয়, সেই খানেই জন্ধ্যা হয়” ভাঁবিতে লাগিলেন, 
রাজ্জীর সহ, আর কেহ আছে কিন দেখিলেন, কেছই 

নাঁই মন্দের একটু ভাল বোধ হইল। 
মোহিনী তাহার মাতীকে দেখিয়া লজ্জা! সরমে মরমে 

মোরে মস্তক হেট কয়ির1 সেই স্থলেই বনিয়1 রহিলেন» মনে 
হইতে লাখিল, পৃথিবী ছুধীক হও আমি গ্বেশ' করি, 
রাঁজ্জী কি প্রকারে সে স্থলে উপস্থিত হইলেন কিছুই স্থির 
করিতে পারিলেন না তিনি ম্বহস্তে সমস্ত দ্বার কদ্ধ করিয়। 
আসিয়াছেন, শেষে মনে পড়িল যে তীহুপর শয়ন গৃহ 
স্থইতে রাঁজীর শয়ন গ্ুছে যাঁইবাঁর একটী পথ আছে, তিনি 
তাহাদিতে বিস্ৃত হুইয়ীছেন, বোধ হুইল সেই পখ দিয়) 
আসিয়াছেন | 

বাক্তবিক রাজী সেই পথ দিয়াই আনিয়াছেন | 



অক্নখণ্ড। ১৬৯ 

এত হবে তাতো! জাঁনিনে,.সোইরে। 
আমি না বুঝে, পিরিতে মোজে, এখন প্রণণে কীচিনে ॥ 

রাঁজ্জী মোহিনী প্রযুখাঁৎ চঞ্চল] হরণ বাঁ! শ্রবণ করিয়া 
রাঁজার নিকট সমস্ত বলিয়! স্বঘুছে আগমন করিয়াছিলেন, 

ক্ষণেক পরে স্মরণ হুইল, যে মোহিনী ও চঞ্চল] এক গুছে 

শয়ন করিত, অদ্য কি প্রকারে মোহিনী শয়ন করিবেন ; 

দাসীকে জিজ্ঞাস] করিয়া আনতে কহিয়শছিলেন--দাসীর 

সমস্ত দ্বার কদ্ধ দেখিয়া রাঁজ্জীকে এ সংবাদ দিল-- রাণী 

ভাবিলেন ঘে মোহিনী চঞ্চলাঁকে অত্যন্ত ভাল বাসে বোধ 

হয় তাহার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছে, লেখক লাঁজে দ্বারকদ্ধ 

করিয়াছে, দাঁদীদিশকে ডাকিয়া ম্বীয় শয়ন খে মোঁহি- 
নীর শব্য' প্রস্তুত করতে কহিয়। আপনি শয়ন গুছের দ্বার 

উন্ঘীটন করিয়! মোছিনীর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন । 

মোহিনী নাই! এঘর ওঘর অন্বেষণ করিলেন, কোথায় 

নই ! ণেষে কর্ণশৌচর হইল নিম্নে বেন কে কথ] ক! হতেছে, 
শব্দানুসাঁরে গমন করিয়া দেখেন, ঘে এক জন পুকৰ মৌহি- 

নীকে ক্রৌড়ে করিয়া! মুখচুন করিনভচ্ছে, তিনি মোছিনী্কে 

অত্যন্ত বিশ্বীন করিভেন, অত্ন্ত সৎচরিত্রা ও ধন্সশীল 

জানিতেন, রাণীর হরি ভক্তি উড্ডিয়। গেল, কি « সব্বনাশ 
পৌড়ার মুখি এই বুঝি তুমি শুয়েছ+ বলিয় নিকটে গেলেন। 
মোহিনীর কথা নাই | ফিরির1 মাঁধবের প্রতি ঢাছিলেন 
দেখিয়া চিনিতে পারি?লন, রাঁজ্জী মাধবকে অতন্ত ভাঁল 
বাসিতেনঃ মাধব ত্ীহাঁর জামাতী হুইবেন ভীহাঁর মনে 

' সত্তান্ত অভিলাষ ছিল, মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল ; *মাথব 
১৫ 



০৭০ এতিহদিক-নবন্যাস | 

ভোর এই কাজ তুই অশবমার সর্বনাশ করিলি” বলিতে২ 

ক্রোধে ভ্বলিয়) উঠিলেন, “তুই যে ব্রন্মহত্যণ করিয়াছিলি 
এক্ষণে আমার সম্পুর্ণ বিশ্বীস হুইল, তুই সব কোত্ে পায়িস। 
তৌর অসাধ্য কিছুই নাই, তোকে যে মহারাজ রাজ্যন্রষ 
ও জাতিভ্রষ$ করিয়াছেন, তিনি মহৎ কাঁজ করিয়াছেন, 

তুই বাজ হোলে আর মেয়েদের জাত কুল থাঁকভোনা। 

তুই যেমন আমার সর্ধনাঁশ করিলি দেখিস পরমেশ্বর তোর 

বখন ভাল করিবেম না, আর আমি যদি সতী হই তবে 
তুই বেমন আমীর মনে কেশ দিলি তোর মনে যেন তেমনি 

কেশ যীবজ্জীবন পাস, জামীর মুখে যেমখ চুণ কালী দিলি, 
তোর বহস্থীবলীর মুখে তেমনি ঢুণ কালী পড়ে, যেন কুষ্ঠ 
রৌগো তোমার অঙ্গ খোসে২ পড়ে এক্ষণে তৌমার মাথা 

কেটে রক্ত দেখি তবে এছুঃখ যায়__মোহিনীকে লক্ষ করিয় 
কহিলেন, কেবল এ পৌড়াঁর মুখীর জন্য পাঁরিতেছি ন", 
নিজের মুখে নিজে কালী দিব'ঃ বলিয়1 মোহিমীর নিকট 
গেলেন “ও সর্ধনাঁশি তোর জন্যে কি আমাকে এই সহিতে 

হছোঁলঃ পৌঁড়ার মুখি মল্িনি কেন তাঁহেশলে তে) আপদ 

যেত, আবার অমৌন কেৌরে বেসে রেছেছেন” ধলিয় 

জোর করিয়। মুখ তুলিলেন, মৌহিনী লজ্জায় ছুই করদিয় 
মুখাস্ছাদন করিলেন--«সর্বনাশি এই জন্যে কি তোকে 

মানুষ কোরেছিলীম, বল্নী+ বলিয়] রীণী এক ঠোন। মারি- 

লেন, মেখস্ছিনী উলটি পড়িয়1 রাঁজ্জীর পদদ্বয় ধরিন্দেন | 
রাঁজ্ৰী রাগে অন্ধ হুইয়াছিলেন চয়ক হুইল, মোহিনী” 

তাহার এক মীত্র কন্য। প্রীণতুল্য ভাল বীসিতেন, মনো-" 



অঙ্ক খণ্ড। ১০৭ 

চঃখে চক্ষে জল আমিল, “মোহিনী তুই এমন করিবি 
আমি ন্পপনেও জাঁনিতাম না” বলিয়। ক্রোড়ে তুলিয়1 গল! 
ধরিয়। কাঁদিতে লাগিলেন | 

“মাধব রাঁণীর কাতরতা! দেখিয়া করজোডে ক ছলেন! 

«মা আপনি বখা হুঃখ করিতেছেন, আপনি কোন মন্দ 

ভাবিবেন না, আম! হইতে মোহিনীর কোন মন্দ হয় 
নাই | |] 

রাঁজ্ী চক্ষের জল মুছিয়ী উত্তর করিলেন, «আর আমার 
মাথা কি ভাব্বো ১ সৌমতভ্ত মেয়েকে কোলে কোরে ঢুম 

খাচ্ছিলি এক্ষণেও কি ভাবার বাকি আছে $ মাধব বাবা 

তোকে আঁমি ছেলের মতন ভালবাধিতামঃ তুই আমার 
এই সর্ধনাশ করিল, এখন চল--বলিয়া মোহিনীকে ক্রোড় 

হুইতে নামাইয়া উঠিলেন, কিল খেয়ে কিল চুরি করিগে 
এস তোমাকে বাঁটীর বার করিয়া দিয়া আসিঃ হতভা2দ 

জন্য এও আমাকে করিতে হেল” বলিয়া খিডকির ছ'এ 

শিয় খুলিলেন | 

মাধব আর কিছু বলিবার আসে ভীড়াইলেন | 
রাঁজ্ঞী অঙ্গুলি দ্বার উদ্ঘাটিত দ্বারীভ্যন্তর দিয়া উদ্যান 

রক্ষকদিশকে দেখীইয়) কছিলেন? তেখমার রক্ত দেখিলেও 

আমার এ রাগ যাবে না, তবে এ পোৌঁড়ার মুখীর জন্দ 
আমি এত সম্ক কৌরে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি এখন যাও 

আর করায় আবশ্ঠক নাই 1৮ 

.. মাবধ রাণীর কৃষ্ঠস্বরে বুঝিলেন আর থাঁক! ব্রথা, বাছির 

হুইয়! গীমন করিলেন | 



১৭২, . এরতিহাসিক-নবন্যাস। 

রাণী দ্বারকদ্ধ করিয়! মোহিনীর নিকট প্রত্যাগমন 
করিলেন । 

হস্ত ধরিয়ণ “আয়” বলিয়। তুলিয়ণ লইয়া! গেলেন-ন্থীয় 
শয়নাণীরে উপস্থিত হইয়া] দেখিলেন» কিস্করীয়]! শহ্য' 

প্রভূত করিয়1 গীপ্প করিতেছে, রাঁজ্জী তাহাদিগকে বিদায় 
করিয়? মোহিনীকে নিকটে বসাইলেন, সমস্ত রভীস্ত একট 

একটু করিয়ণ বার করিয় লইলেন, কিবল চঞ্চল যে ছুতী- 
ফ্লালী করিয়াছিল এ কখাঁটী বাঁরকরিতে পারিলেন ন1| 

রাঁণী এই সমস্ত শ্রবণ করিয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া! ভাবি- 

লেন, শেষে মোহিনীকে কহিলেন %“এর জন্য তোমাকে 
আর কিছু বলিব নব, কিন্তু আমার গণ ছু য়! দিব্য কর, 
যে তুমি কখন আর এমত কর্ম করিবে না, আর আমি যে 
সব্বন্ধ করিব তীহাঁতে সম্মত হইবে | 

মৌহিনী কোন উত্তর দিলেন ন1| 
রাণী এই কথ। বারবার জেদ করিলেন, অনেক করিয়া? 

বুঝীইলেন কিছুতেই উত্তর বাঁর করিতে সক্ষম হুইলেন না, 
শেষে রাগীস্থিত হইয়1] কহিলেন, “তবে তুমি আমার কথ? 
শুনিবে নাঃ আচ্ছী অণমার মান এখন আমার কাছে, 

তৌমাঁর অর অধমাদের মুখে চুণ কালী দিবীর পথ রাখিব 
না যত দিন অবধি না তোমীর বিবাহ ছইতেছে ততদিন 

আমি তোমাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে রাখিব কোথাঁয়ও যাইতে 

দিব না| অধর তোমার সে গুড়ে বালি দিচ্ছি রাজার কাছে 

খিয়ে বল্ছিঃ যে মাঁধব এখানে থাকলে তোমার মুখে টপ. 

কালী দিবে, আর অজ য1 দেখেছি তাও বলিথে তিনি যা 



অহ খণ্ড । ১৭ ৩ 

বুখিবেম তাই তখন করিবেন, তুম্যিভ ভীঁকে চেন একথ' 
শুনিলে মাধবের রক্ত না দেখে আর জল খাবেন না”+ 

তখাচ কোন উত্তয় পেলেন ন শেষে বিরক্ত হইয়া কহি- 
লেন, “তবে আমি তীর কাছেই যাই, এ আমার কর্থ নয় 
ভার বড় আদ্দোরের মেয়ে তীয় যা ইচ্ছা! তাই এখন করি- 
বেন।-রাঁণী রাখতঃ হইয়া উঠিয়1 চলিলেন মোছিনীর প্রাণ 
উড়িয়া গেল, মাত যে সমস্ত বলিলেন জমস্তই সস্তবঃ 

তাঙ্ার পিতা একে রাখতঃ_-এসমন্ত জ্ঞাত হইলে মীধবের 

প্রাণ রক্ষণ ভার” রাণীর ছুপ জড়াইয়। ধরিয়! ক্রন্দন করিতে 
লাশিলেন-রাণী পুঅর্বার বসিলেন, অনেক বিলম্ব করিয়া 
জিজ্ঞাস] করিলেন, কৈ দিব্য কর-_আঁমার গা ছুয়ে দিব্য 
কর, আর কাঁদিলে কি ছবে-দিব্য কর আমি আর মঙ্গা- 
রাজাঁকে কিছুই বলিব ন11% 

মোছ্ছিনী উত্তর না করিয়া! কিবল ক্রন্দন করিতে লাি- 
লেন-রাণী আর রাখতঃ হইয়া কস্থিলেন “দিব্য কিনি 
তবে ভোর কপালে যা! আছ্বেতাই এখন বে? পৌড়ার 

মুখী কিবল আমাকে জ্বালাতে পৌঁড়াতে এসেচিস বৈত না, 
এখন থাক” বলিয়া ছস্ত মোচন করিয়া রাঁশীভরে উঠিয়া 
চলিলেন, প্রীয় দ্বার অবধি গেলেন। 

ঈএমত সময়ে মোহিনী প্রিপীয় দেখিয়া! ছুটে শিক 
রাণীর উকদ্বয় ধত করিলেন «মণ আমি দিব্য করিতেছি তুমি 
বাবার কাছে যেওনা] আমি সব কস্ছি”* বারশ্বার বলিতে 

লাশিলেন। 

রাণী কহিলেন «আ'চ্ছণ দিব্য কর 1৮ 



১৭৪ এতিহাদিক-নবন্য'স । 

মোহিনী ছল ছল নক্নে জিজ্ঞান্্! করিলেন “কি দিব্য 
করিব ? 

,%আচ্ছা বোল্্” বলিয়। রীজ্জী মোহিনীকে নেই স্থলে 
বসাইয়! তাহার পুজার ঘন্ধ হইতে খঙ্গাজল তুলসী লইয়" 
আসিয়! মোছিনীকে হাত পাতিতে কছিলেন | 

মৌহছিনী হাত পাতিলেন। 

রাণী ৰনির1 এ গঙ্গাজল তুলসী মোহিনীর হস্তে দিয়! 
এী হুল্ত আপনার গাঁএ স্পর্শ করাইয়ণ জ্বলন্ত প্রদীপ দেখা- 

ইয়! কহিলেন, “বল, অগ্নি সাক্ষ্য করিয় গন্গাজল তুলসী 
হস্তে করিয়া] ভোমার শীত্র ছু'ইয়। দিব্য করিতেছি 1% 

মোহিনী মৃদুম্বরে ৰীজ্ৰীর অনুরূপ বলিলেন। 
“বল যে মাঁধবকে জন্মের শোধ তাঁগ কর্রিলামঃ উহ্ছার 

সন্দে আর কখন আলাপন করিতে চেফী পাইব ন। আর 
কখন নিকটে আসিতে দিব ম11” 

মোহিনী “মাধবকে-বলিয়। সিছরিয় চুপ করিলেন 1" 
রাণী বলিলেন “বল, আবার চুপ করিলে কেন?” 
মোহিনী “কি বলিব" বলিয়া তাহার মাতার মুখ প্রতি 

ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চটছিলেন। 
যে প্রকার সঙ্কট পীড়িত রোগী জীবমাশে চিকিৎসকের 

মুখ প্রতি চাছে মৌহছিনীও সেই প্রকার চাছিলেন রাক্জ্তীর 
দেই বিকল আশশ্য দেখিয়। চন্দষে জল আসিল ভাঁবিলেন 

এখন মায়া করিলে সকল রখ ছইবেঃ আর নিদয় স্বরে 

বলিলেন «আমার পানে আর চীছিলে কি হবে যখন একাজ 
কোত্তে বৌসেছিলি তখন আমার পানে চাইতে পারিস্নি 1 



মোহিনী আন্তে২ মুখ নতম করিলেন, নৈরাশ জ্বরে পুনষ্চ 
জিজ্ঞানণ ক'ললেন “কি বলিব।” 

রাণী পুমশ্চ. কছলেন “এই বল, যে অখমি মাধবকে 

জশ্মের মতন স্যাখী করিলশমঃ কখন আলাপন করিতে চেফট। 
পাইব না, কাছার দ্বার] কখন কথা চালা ন! 1” 

মোহিনী আস্তে জকলি বলি্লেম, কিন্ত জন্মের শোধ 
ত্যাগ করিলাম ছাড়িয় দিলেন । 

রাণী পুনশ্চ মাধবকে জন্মের শোধ তাঁণ করলাম 

বলিতে কহিলেন | 

মোহিনী রাঁজ্জীর অঙ্গ হইতে হুম্ত লইয়1 তাহার পদদ্বয় 
ধারণ করিলে ।, 

রাঁজ্জী চম্কিয়! “আঃ কি করিস ঠাকুরের তুলসী পায়ে 

ঠেকাস কেন” বলিয়। হস্ত মোচন করিয়। লইলেন। 

মোহিনী তাহার মস্তক নত করিয়। তাহার মাতার পদে 

রাখিয়। ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, “মা আমি আর কখন কিছু 

করিব না, ম! তোমাকে না বোলে আর কিছু করিব ন11” 

কাকুতি দেখিয়। রাণীর মন আর হইল, মোহিনীকে 
তুলিয়া কহিলেন “তোর যেমন কর্ম আমি কি কোর্ব এখন 

ঘা শুগে যা” 

মোঁহিণী কাপুত্তজিকার শ্ঠাঁয় শয্যায় থিয়। শয়ন করি- 
লেন, আপাদ মস্তক পধ্যস্ত মুড়ি নিয়া ভৃত্তিরদিগে মুখ 
'রাইয়। শুইলেন। 

রীজ্ঞী ক্ষণেক দীঁড়াইয়] কন্যার শয্যায় আঁসিয়! বলিলেন 

" খের অঞ্চল মুক্ত করতঃ মুখচুশ্বন করিয়া বলিলেন, “তুই 
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কি তোর ল্পখে অনিচ্ছা তবে এখন যী হবার নয়। তাতে 

আবার উচ্ছ! কোরে রখ! কলক্ষের ভাগী কেন ছবি, তুইডে! 
সুবোধ, বয়েস সোয়েছে, নিতাম্ত ছেলে মান্য নোস+ ভোর 

ভালর জন্যেই আমি তোকে দিব্য করাইয়াছি মা আর 

কীদিমনি” এই প্রকাষি অনেক বুঝাইয় রাজী এক জন 
দাীকে নিকটে বসিতে কহিয়। চলিয়। গেছেন ] 



অক খর্ড। ১৭৭ 

দেখে এলাম শ্যাম তোমার বন্দাবন ধাম। 

সুধু নাম আছে। ্ 
সেখ! বসন্ত ধতু নাই, কোকিল নাই, 

ভ্রমর নাই, জলে কমল নাই, 
কিবল রাই কমল ধুলায় পৌঁড়ে রোয়েছে | 

মাধব রাজান্তঃপুর হইতে বাহির হইয়! কোনদিকে 
দৃষ্টিপাত করিলেন ন॥ঃ এত বাহ্যজ্ঞান শুনা যে প্রহছরিদের 
দ্রষ্টিপথা রূঢ় হইবেন তাহার কোন ভ্রক্ষেপও হুইল না ভাখ। 

বশতঃ কেহই দেখিতে পাইল ন॥, ভগ্ন প্রাচীর দিয় বাহিরে 

আসিলেন, সীস দিলেন, তাহার অশ্ব আসিয়া সুখে 

দাড়াইল, আশ্বের রজজ্ভু ধরিয়া! এক লম্ফে পৃষ্ঠোপরি 'বসি- 
লেনঃ এডি মারিলেন, অশ্ব বায়ুবেগে চলিল, সিংহুদ্বার 

দিয়। হাওয়ার মত বার হইয়! গেলেন, প্রহরির৷ “কোন্ 
হ্যায় কোন্ হ্যায়” বলিতে বলিতে দৃষ্টির অগোঁচর হুইয়। 

গেলেন, নগর অতিক্রম করিয়া! মাঠে পড়িলেন” তথা 

অশ্থের বেগ স্বরণ করিলেন ন| ; অর টিট্কাঁরি দিয়া 'অশ্ব- 
গীতি বদ্ধি করিলেন | 

কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন, মনে কিছুই জাইসে হা 

কিবল মোহছিনীর মোহিণী মুরতী উদয় হইতে লাঙল, 
অশ্রে জন্গাদাশ্রম লইবেন মনে স্থির করিয়া ছিলেন, এক্ষণে 

সে দিকে আর মন ধায় নাকি প্রকারে পুনশ্চ এ মোহিনী 

মুরতী দেখিবেন মনে উদয় ছুইভে লাগিল-_চত্ুরজী পা- 
গুর প্রতি বর্জিতীক্রোশ পুনশ্চ প্রদীপ্তমান হঈল, পাণ্ুা- 
উরু অনিষ্ট পুশ্চ হৃদয়ীক্ষম হইল জাপিয়। অশ্ব- 



১৫৮ এতিহাসিক-নদন্যাস | 

রজ্ভু ধারণ করিলেন--অশ্ব দার্ডাইল-হস্ত দৃঢ় মুষ্টি করিয়া 
তুলিলেন দস্তে দস্ত কড়মড়ি দিব্য কৰিলেন, পীণ্ডীজী এই 
বারে শামলাঁও মোছিণীকে পাই তরে ভাল+ না ছয় তোমার 

মাথা নিব, আমার ক্রন্মইত্যবাকাঁরী যে ভুর্নীম দিয়ধছ সে 
এইবারে যথার্থ হইবে তোমার মাথ! নিবই নিব, শমলাও-- 
বলিয়া জত্তেঞ্জে মুঝ্টি ত্যাগ করিলেন, অশ্বের শ্রীবায় পতিত 
হইল, অশ্ব হেষাঁরব করিয়া তর্পাইয়া বিহ্যাতের স্যায় 
চলিল মাধবের চমক হুইল, ভাল করিয়া বসিলেন পুশ্চ 
অন্যমনস্*+ হইলেন, অনেক পরে অশ্বের পদভক্গ হুইল 

অশ্ব পুনশ্চ খামিলঃ মাধবের পুনশ্চ চমক হুইল, চতুর্দিকে 

চাহছিলেন সম্মুখে এক চকমিলান মন্দির অত্যন্ত ভগ্নীবস্থা 

দেখিয়। চিনিতে পীরিলেন, নানী সন্যাসীদিগের আস্থান। 

তাহার অশ্ব তাহাদিশের নিকট খাকিত, পশু সভাঁব সিদ্ধ 

গুণে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়াছে | ভালই হুইয়ীছে,এস্থলে ই 

অশ্ব রাখিয়! যাই ভাবিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন । 
কোন শব্দ নাই-অন্য দিনে এমন সময়ে যৌম২ শব্দে 

মন্দির কাপিতে খাঁকে, অস্ত কি সকলেই শয়ন করিয়াছে? 
অশ্বের রজ্ছু ধরিয়। ভিভরে গেলেন কেছ কোথায় নাই 

ভাল করিয়! নিরীক্ষণ করিলেন যেন এক স্থলে আগ্নিমত 

বোধ হুইল, সেই স্থলে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন অগ্নি বটে, 
কিন্তু ভক্মারত হুইয়াছে-বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল ! সন্নাসী- 
র।কোখায়? 

“রাম রাম ভাই কেহ আছ” বলিয়া বারম্বার ডাঁকাতে 
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দূর ছইতে এই শব্দ মাথবের কর্ণগোচর হুইল যে “যে হত 
বাব। একটু জল দেহ প্রাণ গেল।” 

মাধব চম্কাইয়! জিজ্ঞীস। করিলেন, “তুমি কোঁখায়।” 

সে মৃহ্ক্স:র উত্তর করিল “আমি হেখাঁয়। উঠানে 1” 

মাধব শীত্র অগ্নি হইতে একখান কাঁষ্ঠ ফুৎকার দিয়! 
ভ্বালাইয়,লইলেন, উঠানে নামিয়! ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিলেন | 

পুনশ্চ শব্দ হুইল “বাব আমি হেখায় একটু জল দে প্রাণ 
/গীল 1” 

এইবারে দেখিতে শাঁইলেন যে এক জন লোক ভূমিতে 
পণ্ডয়া রহিয়াছে, নিকটে শীয়। চম্কাইয়া। দেখিলেন সমস্ত 
শরীর রক্তময় মৃত্যুপ্রায় পড়িয়। রহিয়াছে,মনে ভাবিলেন 
একি-জিজ্ঞীস। করিলেন ব্যাপার কি, সে উত্তর করিল বাবা 
জল দে প্রাগ গেল।” 

মাধব জিজ্ঞীনা করিলেন গজল কোথায় 1” 

সে উত্তর করিল “এখানে দেখিলে পাবে |” 
মাধব শীত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, একটী কমগুলু 

পূর্ণ জল দেখিতে পাইলেন তাহা! লইয়] শীত্র আহত 'ন্যক্তির . 
মুখে ধরিলেন| | 

সে জল পান ন। করিয়া! জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কিজাত।” 
মাধব উত্তর করিলেন «আমি দ্বিজ 1 
“তবে দেহ” বলিয়া জল পান করল | 

মাধবলাল পুনশ্টু আনিয়! অগ্নি প্রস্থলিত করিলেন এক 
খান! কম্বল পড়িয়! রহিয়াছে দেখিয়া তুলিয়া লইলেন, 
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আহত ব্যক্তিকে এ কম্বলে জড়াঁইয়! জ্বলন্ত অগ্নির নিকট 

তুলিয়। আনিয়! শৌয়াইলেন, যে যে অঙ্গে ক্ষত হইয়াছিল 
স্বীয় উষ্তীষ ছেড়িয়! বন্ধন করিলেন,অতঃপর জিজ্ঞীসা করি- 

লেন “কি ব্যাপার বল দেখি, তুমিত এক জন নশগীসন্ন্যাসী 
দেখিতেছিঃ আর মকলে কোৌখাঁয়, আর আহত কেন? 

সন্গ্ণাসী অতি মৃদুত্ষরে উত্তর করিল “তবে শুনুন, অদ্য 
আহারাদির পরে সকলে শয়ন করিয়াছে কিষল আমি দ্বারে 

বলিয়া! এক ছিলাম গীঞ্জ1 টিপিতে ছিলাম এমত সময় এক 

দল লোক আসিয়। ঢুকিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কেও? 

তাঁছার৭ “এ ষে এক জন পাঁখড়াও+ব'লয়1 আমার উপর 

পড়িল, আমার পার্খে আমার প্রিশুল ছিল আমি তাই 

লইয়। উঠিলাম কিন্ড কি করিব, এক জনের উপর দশ' জন 
এসে পড়িল, আমি চোট খেয়ে উঠাঁনে পড়িলাম অন্ধকারে 
আমি মরিয়াছি জ্ঞান করির1 আর কিছু বলিল ন আমি 

মড়াঁর মতন চুপ করিয়] পড়িয়! রহিলীম | 

চারি দিকে মীর২ ধর২ শব্দ ছইতে লাঁশিল, আমাদের 

সমস্ত লেোককেই প্রায় ধরিয়া হস্ত বন্ধন করিয়] লইয়" 

খেল, আমাকে আঁধারে আঁর দেখিতে পাইল ন1-কথা 
বাত্রায় বোধ হুইল রাঁজ1 মহীপালের লেক। 

তাহার চলিয়। গেলে আমি বুকে হাটিয়। এইখানে 
আসিতে চেষ্ট। করিলাম, কিন্তু অপ্প দূর আসিয়া আর 
আসিতে পীরিলাম না, ক্রম অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, 

আপনার ডাঁকা ভাঁকিতে আমার জ্ঞান হইল, আমি এই 
পর্য্যন্ত জানি । . 



অঙ্ক খণ্ড। ১৮১ 

এই জমন্ত শ্রবণ করিয়। মাধবলালের চঞ্চলশর কথ। মদে 

পড়িল-জিজ্ঞান! করিলেম, তোঁমাদিশের উপর এই অধক্র- 
মগ কেন ছাইল, জান | 

সন্ণাসী উত্তর করিল “আজ্ঞা! নী? 1 
মীথবলাল উত্তর করিলেন «আজ্ঞা না” বন্গিলে চলিবে 

কেন, আজ তোমার] রাজগৃছের একটা স্্ীলোককে হরণ 
করিয়া] অশনিয়াছ 1” 

সন্ন্যাসী উত্তর করিল “'্সাজ্ঞা আমি তার কিছুই জানি 
না 1% 

মাধব উত্তর করিলেন “আমি সঠিক জাঁনি? এক্ষণে কি 

প্রকারে ভাকে ফিরে পণওয়া যায় বল দেখি 1৮ 

সন্প্যাী ক্ষণেক পরে উত্তর করিল “আপনি আমার 
আজ এক প্রকার প্রাণ রক্ষ। করিয়াছেন, আমখদিগের 

অনেক প্রকারে উপকার কতিয়াছেন। আমরা আপনাকে 
আমাদের দলের এক জনের মত জ্ঞান করি, আমাদিগের 

গগ্ত ব্যাপার আপনিও অনেক জানেন, আপনাকে বলিতে 

হান লাই, আপনি বলিতেছেন যে রাজ ঘৃছের একটী 
জ্ীলোককে আমর1 ধরিয়া লইয়াছি, কিন্ত আঁমি ইহার 
কিছুইজানি না, কিন্তু এক্ষণে এই ব্যাপণারের পর স্ত্ীলোক- 
টাকে ফিরে পাওয়া হঃসাংা, প্রাণ থাকিতে ফিরে দিরে-ন!, 

তবে যদি মোছন্ত শাঁধজী মনে করেন, তিনি দিতে পারেনঃ 
তিনি ভিন্ন আর কেহ পারে ন11” 

মাধব কহিলেন, 4তভকুৰ উপায় কি? আমার তো! তাকে 

একাস্ত আবশ্ঠক+ মেশহন্তের বাঁ নাঙশীল পাই কোথয়ণ, 
৬ | 
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তোমরণ তে তিনি কোখাঁয় থাকেন বলিবে ন1? সেল্গ্যাসী 

ঘাড় নাঁড়িল) মাধব ক্ষণেক পরে হ্বোঁএছে বলিয়ণ স্বীয় 

কোঁষ হইতে একখানি রজত চাক্তি নির্থভ করিয় অন্ষ্যাসীর 
হুত্তে দিলেন, -একখানি জ্বলভ্ত ফাঁন্ঠ তাহণর নিকট লইয়1 
জিজ্ঞাস! করিলেন, *এটি কিঃ আর তোমাদের কার ও 
কিসের চিন্তু বলিতে পাঁর ?” |] 

জন্ম্যাপী বিশেষরপ নিরীক্ষণ করিয়া মীধবললকে 
.জিজ্ঞানী করিল “এটি কোথায় পাইয়শছিলেন,"এ যে এখন- 
কাঁর মোহস্তের চিত্র 1 

মাঁধবলশল উত্তর করিলেম, “কাশীতে ভোমাদিখের এক 

জনের প্রাণ রক্ষণ করি, তিনি এইটি দিয়) কহিয়াছিলেন, 

যে তোমার আমার সাঁহত দেখ] করিতে কিম্বা! বিপদ্গ্রস্ত 

হইলে এইটি যেকোন ন্যাঁসীকে দেখাইবেন, সেই তোমাকে 
আমার নিকট পৌছাইয়ণ দিদে--কেমন একি সত্য 2 

*আশজ্ঞ। ই আপমি ইহ)? আমাদিগের মধ্যে যাহাকে 

দেখাইবেন সেই আপনাঁকে মহুত্তের মিকট লইক্স! যাঁই- 
বেক, আঁপনিত আমাদের গত ইঙ্গিত জ্ঞাত. আছেন, 
অক্লেশে মহুত্তের নিকট পৌঁছিতে পারিবেন, আমি আর 
কথণ কহিতে পারি না, আপনি উঠিয়া! এ ঝুলিটি এখানে 
একবার আনুন ।” 

মধবলখল আনয়ন করিলেন 

সন্ক্যাসী কহিল “উহার ভিতর একটী লালডিপা অছে 
তাহা'র.ভিতর কএকটী বটিরা। আছে, তাহার একটী আমাক 
মুখে ফেলিয়ণ দিন 1” 
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্ীধব বটিক? মুখে ফেলিয়? দিয় একটু জল দিলেন । 
সন্গ্যবসী গুষধধ সেবন করিয়া! কছিল, “কাণযাপক আর 

জাগীইবেন না, আমার এক্ষণে নিদ্রা হইবে আর আমা- 
দিগের কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার সংবাদ 

দিবেন। আর আমার নিকট একটু জল রাখিয় যাঁইবেন”? 

সন্যাসী স্থির ছইয়] নয়ন যুদিল | 

মাঁধবলাঁল সন্স্যাসীর গীত্র উত্তমরাপে, আচ্ছাদন করিয়খ 
কি করিবেন ভাবিতে লাঙ্বিলেন, এক্ষাণে কিয়ৎকাঁল বিআাম 

কর? স্থির করিয়! অশ্বের সাজ খুলিয়া আহার দিলেন, স্বয়ং 
পুনশ্চ সন্ন্যাসীর নিকট আঁসিলেন- জন্ন্াাসী লিদ্রা যাই 
তেছে, মাধবলীল অগ্নিতে প্রচুর কাঠ দিয়] শয়ন করিলেন | 

তিন প্রহর রাত্রের পর মাধবের নিদ্রাভিঙ্গ হইল, গীত্রো- 
থান করিয়ণ অশ্খ স্মুসজ্জ করিলেন, জঅন্ন্ণাসীর মিকট কিসে 

জল রাখিয়া! অশ্বীরোহণে গমন করিলেন | 

মাঁথবলাঁল লোক শ্রুত ছিলেন যে গুদ্ধকুট পর্বতে নাগ! 

সন্রালীদিগের প্রধান আস্তানা, €সই দিকে চলিলেন | 

কিয়€ক্গণ পরে এক ভগ্ন মন্দিরে উপস্থিত ছুইলেন, অন্গ- 

কার কিছুই দেখিতে পীন্ না অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হুইয়' 
চক্মকি প্রস্তর সহকাঁরে অগ্নি জ্বালাইলেনঃ অগ্নির আলোকে 
দেখিতে পখইলেন, এক ভগ্ন মন্দির, কিঞ্চিৎ রিশ্ামাশয়ে 

আভরণ মুক্ত করিয়া অশ্ব ছাঁড়িয়! দিলেন,কিঞ্চিৎ শু পল্লব 

একত্র করিয়। জ্ববলবইয়! শয়ন করিলেন, নিদ্রা আসিল । 

_ ক্ষণেক পরে বৌধ হইল যেন কে মন্দিরের গবাক্ষ দিয়। 
“তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, উঠির। বসিলেন আর 
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দেখিতে পীইলেন নখ.মনে সন্দেহ জশ্বিল/অক্পিতে আরও শুষ্্ 
পল্লব নিক্ষেপ করিলেম, ধুধু করিয়! অগ্নিস্বলিয়! উঠিল, 
পুনশ্চ শয়ন করিয়া বাঁলাপোষ দিয় এন করিয়। বদনা 

চ্ছাদম করিলেন যে তিনি গবাক্ষটী দেখিতে পাইতে লা 
লেন, একদৃষ্টে চাছিয়1 রহিলেন। সত্য বটে, কে এক জন 
লোক গবক্ষ দিয়! দেখিতেছে, যেন চিনি২ বোধ হইতে লা- 
খিল+ শেষে স্মরণ হুইল |_মনে ভাবিলেন সর্বনাশ, উপীয় 
কিঃ গাত্রোগ্ধান করিয়া বাছিরে' গমন করিলেন, কএক 

খান শুদ্ধ বক্ষ শাখা! ও প্রস্তর সংগ্রহ ,করিয়!? আনিলেন, 

যেস্থলে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থলে সাজাইতে 
লাগিলেন মধ্যে মধ্যে উঠিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়] অখ- 
সিতে লাগিলেন, সাজান সমাপ্ত হইলে স্বীয় বালাপোঁষা- 

স্ছাদন করিলেন, ঠিক এক জন মনুষ্য শয়ন করিয়া রহিয়াছে 
বোধ হইতে লাশিল, আর অশ্পি কম করিয়] ফেলিলেন, 

আপনি তরবার লইয়1 মন্দি'রর একদিক্ ভগ্ন ছিল, তাহার 

উপরি বসিলেন | অনেকক্ষণ বসিয়া! আছেন কোন্ শব্দ 
নাই, শেষে পুনশ্চ গাবান্ষে খুখ দেখা গেল, জন্রিয়) গেল, 
বাহিরে কেজেন কখা কছিতেছে বৌধ ছইল, দৃঢ় মুক্টিত তর- 
বার ধরিলেন, মন্দির দ্বারাঁভিযুখে একদৃফে চাঁহিয়$রহিলেন। 

প্রথমে একটী ছুরিকাধত হন্ত মন্দিরণভ্যন্ততর অশসিল, 
ক্রমে একটী মস্তক, আবার একটা মস্তক, ক্রমে বুকে ছেটে 

সমস্ত শর'র আদিল, ছইচী লোক ছুরিক? ধরিয়) তাহার 

নিকট বুকৈ হেটে যাইতেছে, আর অধিক ন্যাই, বোঁধ হইল ! 

ছুড়ম কৌরে একটি শব্দ হইল, এক জন বাবারে বোলে 
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অজ্ঞান হুইল, অন্য জনের মস্তক ছিন্ন হইয়া! পড়িল, 

মাধবলাল এক জনণর পৃষ্ঠে লম্ফ দিয় অন্য জনের মন্তকে 
অস্ত্রাধাত করিয়াছিলেন, একেবারে হই জনকে প্রায় শেষ 

করিলেনঃ আর কেহ অশছে কি ন1 দেখিবার জন্য বাহিরে 

গোেতলন, কেহই নাই- পুনশ্চ আলির! দেখিলেন অক্ষত 

বক্তি শে গেঁ। করিতেছে, ক্রমে জ্ঞান ছইল-_মাঁধব মৃত ব্য- 

ক্তির কৌমরবন্ধ লইয়] তাহাকে দৃঢ় করিয়া বন্ধন করিলেন, 
তুলিয় অগ্নির নিকটে বসাঁইলেন, স্বীয় বালাঁপেশয লইয়ণ' 
গাত্রে দিলেন,অপ্রিতে আরও কাঁষ্ঠ দিলেন, অগ্নি হুহু করিয়" 

হ্ুলিয়! উঠিল । 
মাধব বারু বন্দির নিকটে বসিয়া»অসি নিক্কোধিয়। 

কহিলেন “কেমন এখন ভোমার প্রাণ কার হাতে? এখন 

ঘি প্রাণ চাছ তবে বাহ। জিজ্ঞালী করিতেছি সভা করিয়া 

কহ» তাহ না! কহিলে আজি তোমার প্রত্যেক অঙ্গ অগ্নি 

দিয়! পৌড়াইব-্এখন শুন, তোমরা কে, আর তোমা- 

দের আমাকে মারিতে কে পাঠাইয়াছে £৮ 

ক্ষণেক পরে বন্দী উত্তর করিল, “আমর1 দস্তা, তোমায় 
লুট করিতে আসিয়াছিলাম,আমাঁদের কেছই পাঠায় নাই 1+ 

মাধব একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়। অঙ্গে চাঁপিয়। ধরি- 

লেন | “বন্দী” বাবারে, পুড়ে মলাম, বলিয়া ভূতলে উলটি 
পালটি খাইতে লাগিল। 

মাধবলাল কাঁন্ঠ পুঅর্ববার অগ্নিতে দিয়? কহিলেন “ঠিক 
বলঃ তাহ ন]1 হইলে প্রত্যেক অঙ্গ এ প্রকার করিয়। পো” 

'ডাইব 1১ মস্তক হুইতে উদ্ধীষ খুলিয়। ক্ষত চিত্র দেখ।ইয় 
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পুঅশ্চ কহিলেন “এই দাশ দেখিতেছঃ এতোর কাজ ? তের 
হালার শব্দ এখন আনি চিনিতে পারিয়াছি, আর শিছা। 

কথা খাটিবেক ন1, যদি মিখ্য/ বল, তবে নয়ুনাত দেখেচ, 
অমনি সমস্ত অন্দে হবে, এখন সব বল দেখি” বলয় 'টীকি 

ধরিয় টেনে তুলিয়1 বসাইলেন। 
বন্দী বণিয়! উত্তর করিল, "কে আর পাঠাইবে যে 

পাঠাইবার দেই পাঠাইয়ছে, তুমি কি তাঁকে চেন ন] যে 
জিজ্ঞান! করিতেছ -মাধব কছিলেন জানি কিন্ত তোমার 

মুখ থেকে শুত্তে চাই।” 

বন্দী কহিল “তবে শুন, তোঁষার মাথায় যে দাশ দেখা 
ইলে সে আমার ক্প্ত, সেবার তোমশাকে পরমের্খর রাঁখিয়- 
ছেন+ তোমার আমার হাতে মৃত্যু নাই বলিয়া বাঁচিয়াছ ; 
ভুমি যাকে আজ আছাড় মেপ্র ফেলেছিলে মে আমি, 

তোমাদের দ্বারে যে ভিক্ষুক শুয়ে খাকিত সে আমি- এক্ষণে 

চতুরজী পীণ্ড! ও রশজগুকর অনুমতিতে তোমাকে মীরিভে 
আজিয়াছিলীম,ত না হোয়ে তুমিই আমাদের এক 

জনকে ত মেরেছঃ অর এক জনকে ত পোশুণচ্ছ, এখন 

মাঁরিলেই হয়ঃ যার কপালে যা লেখা আছে তাঁকি কেউ 

খও্ডাতে পারে, 'তোমার হাতে রামের মৃত্যু ছিল, ভাই সে 

বীর তুমি বেঁচেছ, তা ন। হোলে সে লঠী খেয়ে কে কোথ" 

বাঁচে যদি আমার মৃত্যু তোমার হাতে লেখা খাঁকে তবে 

তুমি আমায় নিশ্চয়, মাঁরিবেঃ ভ1 না হোলে সাধ্য কি যে 

তুমি মার, যে দিন নিয়ত হইবে সে দিন কেহ রাখিতে, 

পারিবে না।+ 
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মাধব কম্িলেন, “আচ্ছ1ং সে এখন থাকুক) রাজগুক 

আর প্রীণ্ড1 যে তভোম)দের আমাকে মারিতে পাঠাইয়াছে 

তাহার প্রমাণ কি? তোর কথায় তে! কেউ বিশ্ব/স কোর্বে 
নশ।?? 

বন্দী উত্তর করিল, “প্রমাণ তে কিছুই মীই তবে আমরণ 
উাহাদের চাকর এ সকলেই জানে। আর মত দেছ দেখা- 
ইয়) ও লেখ পড় জানিত ওর কাছে যদি কিছু থাকেত 

বলিতে পারি না।” 

মাধব উঠিয়! মৃত দেহের কক্ষ অন্বেষণ করিলেন, একটি 
শেঁজে হস্তে ঠেকিল, বস্ষের ভিতর হইতে খুলিয়। লইয়? 

গেঁজের মুখ খুলিয়ণ ঝাঁড়িলেন, কএকটী স্বর্ণ মুদ্রা পড়িল, 
হন্ডে টিপিয়! দেখিলেন একটী লহ্ব! কি রহিয়াছে নির্থত 

করিলুলন? কএক খানি পত্রঃ প্রথম যে খানি তুলিলেন সে 

খানি হিশাঁব+ সে খানি রাখিয়া! অর একখানি, তুলিলেন 
ক্ষণেক পাঁঠ করিয়] “ছু এই বটে? বলিয়ণ সমস্ত পাঠ করি- 
লেন, মুড়ি! সধাত্বে স্বীয় কোষ বন্ধে বন্ধন করিলেন, সমস্ত 
মুদ্রা পুনশ্চ গেঁজেতে পুরিয়ণ মৃত্যু দেছের উপর ফেলিয়' 
দিলেন, মন্তক হুন্ডে রাখিয়! ভাবিতে লাঙ্বিলেন | 

ছুড়ম করিয়। একটি শব্দ হইল, মাধব চমকিয়া। দেখেন 
যে বন্দী মৃত দেহের উপর পড়িয়ণছেঃ মনে ভাবিষ্ঞলন সঙ্গী 
বিয়োগ জন্য বন্দী দুঃখ করিতেছে, উঠিয়া! ভাঙীকে মৃত 
দেহের উপর হুইতে তুলিয়া! দেখিলেন, চক্ষে জলকোণ? 
মাত্র নাই, মৃত দেহের উপর দৃর্টি করিলেন, গেঁজে নাই, 
গেঁজে গেল কোগ্ধার ! বন্দী প্রতি পুনশ্চ দেখিলেন, হস্তে 
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গেঁজে রহিয়ছে, তাঁহার প্রতি আড়ে মিটং কক্ষিয়। চাহি- 

তেছে। মাধধ পঙ্গাঘধাত করিবার জন্য পদ উত্ভালন 

করিলেনঃ আবার অভাবিলেন চোঁরের দগডনাঁড়1 রোগী কখ- 

নই ধোচে না, স্বভাব দৌষ কি করিবে, বন্দীর হস্ত হইতে 
গেঁজেটী লইয়1 তাহার কোমরে বন্ধন করিয়! দিলেন, বন্দী 

মাঁধবের জ্বভাঁব দেখিয়] আশ্চধ্য হইয়ণ তাহার প্রতি ক্ষণেক 

চহছিয়ণ কহিল “মাধব বাঁরু মরা গকতে জল খায় না1+ 

মাঁপন আচ্ছা খাম্'। বলিয়] পুনশ্চ মস্তকে হজ্ত দিয়) 

ভাঁবিতে লাগিলেন, প্রভরত হুইল, কএক জন সন্ষ্যানী আ- 

পিয় উপস্থিত হইল, মাধবলণাল তাহাদিগকে দর্শন করিয়? 
চিনিতে পারিলেন, “রাম রম ভাই” বলিয়! ললশটে সর্প 

চিন করিলেন |” 

তাহার) সীতব রাম ভীই বলিয়। বক্ষে সর্প চিহ্ন করিল । 

মাধবপ্রসাদ ও ভদ্রপ করলেন| ২ 

বোম মহীদেব বলিয়] তাহার] নিকটে আসিল, তাছী- 
দিগের মধ্যে এক জন মাধবলালকে চিনিতে পারিয়া কহিল, 

কেও মাধববাবু আপনি হেভাঁয় কখন এলেন । 

সকলেই মন্দিরের ভিতর গীমন করিল, মৃত দেহ ও এক 
জন বন্দী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল ! জিজ্ঞাস করিল--একি ৮ 

মাঁধবন্কীল উত্তর করিলেন, এ অনেক ব্যাপার এর] ছুই 
জনে আমার প্রাণ লইতে আসছিল | 

' অন্ত্যধনীরা উত্তর কর্রিল, বটে তবে ওকে অখর রেখে 

আবশ্যক কি, সঙ্গীর সঙ্গে পাঠীন ন। কেন? ূ 
মাধব কহিলেন নখ] ওকে অভয় দিয়াছিঃ ও;ক আমার 
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বিশেষ কার্ধ্য আছে, এক্ষণে আমাদিণকে একটা সংবাদ 
দিঃ তোমঘাদিখগের এক জন লান্দার অশস্ভানায় অধহত 

হইয়া আছে, ভোমাদের সংবাদ দিতে বলিয়াছে |] ২ 

সন্ন্যাসী উত্তর করিল আজ্ঞ। সে সংবাদ আমর পাই 
য়াছি ও তাঙ্ুণকে স্থামীস্তর করিয়াছি। * 

মাধবলাল পুঅশ্চ কহিলেনঃ তোমাদিগকে আর এক 

কথা জিজ্ঞান! করি, ,তোমাদেয় পহিত এই তিন গ্রোমের 

কোন কালেই বিসম্বাদ নাই, তবে তোমরা.কেন এক জন 

রাঁজগৃহের ভ্রীুলেককে হরণ করিয়ণছ। 

লন্ন্যানী উত্তর করিল, “কৈ আমরণ কাহবকেও ধরি নাই, 
৪ মিথ্যা কখা। আর এক জন সন্াসী বলিয়1 উঠিল, ধরি 
আর না ধরি--কাঁল রাত্রে যা হোয়েছে তিন গ্রামের সমস্ত 
মেয়ে ধরিলেও শোধ যাবে ন11 

মাধব কহিলেন «আমি ভাঙা! কহিতেছি না? ভোমা- 

দিশের এ রখ! কলছে আবশ্যক কি, তোমরা এ জ্্রীলেক- 

টীকে ফিরাইয়া দেহ তাহার! তোমাদের যাহা? »ক্ষতি 

করিয়াছে পূরণ করিবে | 

সন্গ্য$নী মতগর্ধে কহিল, “সে অবমাদিশের কথন আ'- 

মরণ বুঝব অপনকার সহিত তণহু1 কহিতে ইচ্ছণ করি না)” 

মাঁধবলাল মনে করিলেন আহত সকন্স্যাসী যাহ কহিয়া- 
ছিল তাহাই যথার্থ, ইহাদের হইতে কর্ম উদ্ধার হইবেক ন1। 

রুক্ষ হইতে সেই রজত চণক্তি নির্ঘত করিয় সন্র্যাসীর হল্তে 
প্রদান করতঃ কহিষ্লন- আমি মহস্তের সহিত সাক্ষাৎ 

কুরিবঃ আপনাদিশের মধ্য এক জন আশমাঁকে সেই স্থানে 



৬৯৫ এতিহাসিকশনবন্যাস | 

লইয়ণ চল্জুম-_সন্গ্যাসী আশ্চর্য্য ছইয়। জিজ্ঞা1 করিল আ- 
পমি এটী কোথায় পাইলেন? 

মাধব হাস্য করিয়া কহিলেন--“সে আমার কথা আ- 

'পনাকে বলিতে ইচ্ছা করি ন11% 

সন্গ্যণাসী লজ্জিত হইয়। চখক্তিটী পুরঃ প্রদশন করিয়" 
কছিল আপনকাঁর যাকে লইতে ইচ্ছণ সেই যাঁইবেক, যে 
সন্ন্যাসী মাধবকে অশ্রে চিনিয়। ছিল সে কহিলঃ “আমার 
সঙ্গে আচ্গাম | 

মাধব কহিলেন, ন1 তুমি আঁমাঁর এই টি সাবধানে 
লুইয়! আইস দেখ যেন কোন মতে পলীইতে পাঁরে ন1| 

দন্ন্যাসী যে অজ্ঞ বলিয়ণ বন্দীকে বাহিরে আনিলস” 
মাধবপ্রসাঁদ অন্ত এক জন সন্ন্যাসী লইয় অশ্বারোহণ 

করিলেন। 

বন্দী এতক্ষণ প্র হুইয়1 দেখিতে ছিল+ মাঁধবের শীম- 

নমোৌদ্েগ দেখিয়া কহিল--“মাধন বাবু আমার আর 

একটিট কখ। আছে 1 
মাথব নিকটে আঅসিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন “কি কথা 

শীত্র বল।” 
সে কহিল, আমার মুখের নিকট কর্ণ অন্ন | 
মীধবলণল কর্ণ নন্ত করিলেন | 

বন্দী মৃছুন্বরে কহিল, আপনকাঁর ভথ্গিনী প্তমতীফে রাজ 
গুক ফাল হরণ করিয়1 পাঁগুঁজীর মন্দিরে রাখিয়াছেন কল্য 

পাটলী পুঁজে যাত্রা করিবেম। ৃ 
মাধব চমকি জিড্ঞাস1 করিলেন- কি? পুনশ্চ বল। বন্দী 
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বলিল, মাধবলখল মৃত পুতলিকার মত.স্থির ছইয়1 রছ্িলেন 
শেষে অশ্ব ফিরাইয়1 বিহারাঁভিমুখে গমন করিতে উদ্যত 
হইলেন | ৃ 

বন্দী পুনশ্চ কহ, ওদিকে কোথায় যখইতেছেন, এক- 
লার কর্ম ছে, নাঁগী। সন্ম্যাপীদের যদি সাহায্য পান 
তবে কিছু ছইতে পারে | 

মাধব এডস্ছবণে স্থির হইয়া] দস্তে ওষ্ঠ চাঁপিয়! কছি- 
লেন, “তিক বলিয়াছ” অশ্ব পুনশ্চ ফিরাইয়। এক মন্ত্যামীকে 
লইয়। গৃদ্ধকুটাভিমুখে গমন করিলেন” 

আর অজানা তু 



১৯২ এতিহসিকশ্নবন্য।, 

নারীর হাতে সঁপে মনঃ প্রাণ, প্রাণ যেতে বোৌসেছে। 
লক্ষনীকাস্ত বিশ্বীস। 

দির ধাঁনিরাম গৃহদ্বার কদ্ধ হইলে চারিদিকে দৃি- 
পশত করিল, গৃহ মধ্যে কেহই নাই, একটি প্রদীপ জ্বলি- 
তেছে, একখানি হ্ুদজ্জ পালক রহিয়াছে, একটি জঙ্গ পাত্র 
ও কিঞ্চিৎ আহারীয় ভ্রব্য | ধানিরাম পালঙ্গে শিয়! বসিল, 

কি নিমিত্ত তাহাকে ধৃত করিয়া আনায়ন হুইয়াছ্ছে' এক 

প্রকার জ্ঞান ছুইলদ--এক্ষতণ ছদ্মবেশ প্রকাশ পাইলে প্রাণ 

সংশয়, উপায় কি, ভয়ে*পুহের চতুদদিক্ অবলোকন করিল, 
পলাইবার 'কৌন পথ নাই। 

উচ্ভতি বয়েসে আঁশ] ভরসার শীমা নাই, না ছয় না, 
ধানিরাম এক প্রকার বুক বাঙ্ধিয়া বসিল। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ছুই জন তাহার গৃহ দ্বারে কথোপকথন 

করিতেছে ধাঁনির কর্ণগোচর হওয়াতে ধানিরাম বসন দিয়া 
সমন্ড অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া বসিল | 

দ্বার উদঘাটন হইল, এক জন গৃহ প্রবেশ পুরর্বক তা- 

হাকে নিরীক্ষণ করিয়া, আহ্লাদে অপ্প হাঁসিলেনঃ এবং 
ফিরিয়া! অন্য ব্যক্তিকে কহিলেন “ছি হোয়েছে, এক্ষণে 
উত্তমরূপে দ্বার রক্ষণ করে, কাঁহীকেও এদিকে অশসিতে 
দিও না, আর যদি এদিকে কোন শব্দ শুনিতে পাও মনো 

যৌগ করিও ন। আর কোঁন কাঁরণে এদিকে আসিও না 

আর কাহাকেও আদিতে দিয় না।” এ্ব্যক্তি যে আজ্ঞা 

বন্লিয়' দ্বার কদ্ধ করিয়া দিল । ৰ 

ধনিরাঁম' অবগুগ্ঠন মধ্য হইতে সমন্ত শ্রবণ ও দর্শন 
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করিল, রাজগুক কি আশ্চর্য্য! তাহার রাঁজ গুকর. উপর 
অত্যন্ত ভক্তি ছিল, তার এই কাণ্ড, ডুবে জল খান, মনে 

ভাঁবিতে লাগিল,” আচ্ছাব্যাঁট! বুড়ধর এইবারে ভগ্ুমি 

জীব, বুড়া নিজের কাঁল নিজে করেছেন এ্শন্দ শুনিলে 
বেন এদিকে কেহ আঁপসেন1” আচ্ছণকে কাঁর শব্দ করে এই 
বারে দেখিব$-ভাঁবিয়! পালকের ভিতর দিকে সরিয়? 

বপিল। রাঁজগুক এক পদ তুলিয়1 পালঙ্গে বুমিলেন “কেমন 
চিনিতে পার এস এ দিকে এস” খীদ২ বচনে বলিয়া হস্ত 

অমাঁরণ করিয়! ধানির পুষ্ঠে হস্ত দিলেন | 

উঃ বলিয় ধানি পৃষ্ঠ কৃঞ্চকিয। সরিয়া বপিল। 

রাজক পৃর্ঠের বস্ত্র ধ্লুত করিয়! কহিলেন, “ছি অমন 

কি কৌত্তে আছে সৌরে এস” এমন করিলে কি ছবে বল 
দেখি এস যুখ খানি একবার দেখি 1” 

্লজগক শব্যায় নত হইয়। ছুই হুন্তে পৃষ্ঠ বস্ত্র ধত করিয়া 

সবলে আকর্ষুণ করিতে লার্গিলেন। 

“্থণনিরাম বক্স ধরতঃ উপুড হইয়। 'পড়িয়। উ২ করিয়া 

নাকে কাঁদিতে আরম্ত করিল । 

রশজঞক কহিতে লািলেন? “এতে আর কান! কি, ব্রা্গণ 

সেব1 পরম পুণ্য কার্ষ্য, ভাতে আমি রাজগুক জামার, সে- 

বাতে কি অধর্শ আছে ? কতশত রাজ রাণীর এমন সেবা 
করিতে পাইলে ক্ুতার্থ জ্ঞান কচুর, রাঁজগুকর সেব। লাভ 

কি সহজে ঘটে, তুমি পুর্ব জন্মে কত পুণ্য করিয়াঁছিলে তাই 
এমত প্রার্থনীয় কার্ধ্য অরুেশে পাইতেছ অপদ্হল1 করিও 

১৭ 
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না, এস একবার মুখ খানি দেখি” বলিয়ণ আবার সবলে 
আকর্ষণ করিলেন | 

. ধানিরাঁম উদ্ধার*কৌঁশল স্থির করিয়াছিল, তাহার কাট- 
দেশে ছুইটী চর্শধনুশ্ছিলণ ছিল, তিনি এতক্ষণ উহ? কটি্দীশ 
হইতে মোচন. করিয়া ফাঁস দিতে ছিল ও নাকে কীদিতে 

ছিল-ফাস সাঙ্গ হইলে ধাঁনিরাঁম সম্পূর্ণ বল প্রদান পুর্র্বক 
দুই হস্তে স্বীয় বস্ত্র আকর্ষণ করিল, গুৰজী হুমুড়িয়া পড়ি- 
লেন, ধানিরাম বস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া 
বলিল, এক হস্তে শিখ! আর অন্য হন্তে ফস গীলায় দিয়া 
পৃষ্ঠে ই'টু স্থাপন করিয়.সবলে টানিল,রোঁঞ্োনাথের জিহ্বা 
নির্ধত হইয়! পাঁড়ল- ২ শব্দ করিতে লাগিলেন, প্রীণণ- 
শঙ্কায় ছুই হুন্তে প্রাণ পণে ফাঁস ধৃত করিলেন । 

খামিরাম পৃষ্ঠে বসিয়া সক্রোধে কহিল, “চুপ্ শাল”, 
কান ছাড়, তা না হোলে মেরে ফেলিব ।” ৃ 

রোঘোণশখের-একেবারে জ্ঞানশুন্য হয়] পড়িল “ওরে 

ব্রক্মহত্য। করিম্নে, আমাকে ছেড়ে দে আমি তোকে ছেড়ে 

দিচ্ছি, তুই অখমীর মা হোস, আমায় মারিল্মি গং 
করিয়। বলিলেন | ধাঁনিরাঁম কছিল “হর শাঁল?, মা কিরে ? 
বল বীঁবা হও,এখন ফাঁস ছাড় তা না স্থলে এই টানলুষ |” 

, ম1! আমায় ছেড়ে দেও, তুমি যা বল্্বে অমি ভাঁই শুনিব 

আমি দিব্য করিতেছি । 

ধ+-+”আবার শাল। বলে মী” বল বাঁব11” 

ব-থ্খীচ্ছণ বাক তুমি ঝা বলিবে অমি ভাই শুনিব। : 
ধ।-অপদ্ছ! ফাঁস থেকে হাত নে। 
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রোল মা 
আবার শাল]. মা” বলিয়া! ধানিরাম এক হুর গুত1 

মারিল|--*না বাব তুমি ফাঁসিটেনে দেবে” রাজগক সভয়ে 

কহিল । : | 

ধাঁনিরাম “বটে” বলিয়! .রাজগুকর হস্তে দম্তাঘাত 

করিয়। প্রাণ পণে ফাঁস টানিল। 
“মলুম২+ ব্রক্ষহত্য হেশল বাবা ছেড়েচি আর টানিস্নি” 

বলিয়। রাঁজগুফ প্রাণ পরিপ্রাহি চীৎকার করিতে লাহি- 

লেন, ফীঁস হইতে হস্ত লইলেন । 

ধাঁনিরাঁম, পুঁঅশ্চ পৃষ্ঠে উঠি] বসিয়। কহিলেন, “এখন 
চুপ 1” গুক স্থির ছইলেন-_-“আচ্ছা আর টীনিব ন। এখন 
হই হাত পিঠের উপর দে।” গুকজী তাই করিলেন । 

ধানিরাম দস্তে ফাঁস রজ্ছু ধত করিয় বক্রী ছিল! লই! 
পৃষ্ঠের হুম্তদ্বয় দৃঢ় বন্ধন করিল-_রাঁজগুকর কটিত্র লইয়] 
পদদ্বয় বন্ধ করিল | “এখন উঠ” বলিয়। টানিয় দণ্ডায়মান 
করাইল, পালঙ্গের ছাঁতৃতে গলের রজ্জু বন্ধন করিয়ণ এমৎ, 

টাঁক্গাইয়। দিলঃ যে রাজগুকর কিবল পদদ্বয় ভূতলে রহিল 

নড়িলেই ফাঁস লাশিবে | ধানিরাম গুককে ত্যাগ করতঃ 
ইথখ শাটী পরিধান করিভে২ কহিল, “তুমি সকলকে গুক 
উপদেশ দিয়ে বেড়ীও এই বার বাব) ভোঁমকে একট] 
উপদেশ দিব।” | 

গুকজ'র প্রাণ উড়িয়া গেল সভয় ককণোঁৎপাঁদক ্বরে 
কহিতে লাগিলেন, মাঁউ' হুঁ নী-বাঁব+, ব্রক্মহত্যাট?, 
কত্ধিমনিঃ তুই আমাকে ছেড়ে দে তোকে রাজা কোরে দেব | 
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ধানিরাম বসন পরিধখন করিয়। ঘোঁমট] টানিল, পল- 
জের উপর উঠিয়! রাজগুকর মুখের নিকট মুখ লইল| * 

গুকজী উদ্ধে চা'হয়। রহিয়াঁছেন, ফাস লাখিবার ভঙ্ষে 

নিন্গে চাঁছিতে ভরমু। করেন মন], মুখে কথা! বাঁর হুই- 

ভোছে না। | 

ধানিরাঁম জিজ্ঞাজ। করিল কেমন একবার মুখ খানি কি 

দেখিবে না! কিবল কড়ি গুণিবে, কত রাঁজরাণী না তোমার 

সেব1করিতে পাইলে জাপনাকে ধন্য জান” করে, আমি 

গরিব আমার কি আর এমন শুভাদৃষট হবে, এখন যা পশন্ 

সেবা করেনি আর হাবে মন “এন পণ ধুয়াইয়। দি" নূলিয়? 

এক ঘটী জল উকদেশে ঢাঁলিয়! দিল, গুকজী শীতে ঠকং 
করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন । 

ধাঁনিরঁম পুনশ্চ কহিল “এক্ষতদতভ' পা পোয়] হেল, 
ভোঁজল আর দক্ষিণ। হইলেই হয়-_-লও” এই মুখামত পান 
কর আর আমার এই নব যৌবন দক্ষিণা লহ" বলিয়া দু 
আলিঙ্গন করিস্রা বদন চুম্বন করিস, রাজণবর হস্ত পদ 

বন্ধন, টলমল করিয়? নষ্ডিয়। উঠি.লন ফাঁসি লাশিয়! গেল, 
অ। অণ করিগ্। উঠিলেন | 

ধঠলিরাম ফাসিভে হস্ত দিয় দেখেন যে বখীর্ঘই ফাস 

লশহিয়াছে, তাড়াতাড়ি ফাস শ্লথ করিয়। দিল, মান ভাল 

নিল এমন করিয়া রাখিয়ণ গেলে ব্রহ্গহত্য। হইবার জন্তী- 

বনণ, ফীঁসের রজ্ খুলিয়। ফাঁসের মুখে একটী হিরা দিল, 
পুনশ্চ পূর্বমত টাঁজাইয়] দিয়] কহিল “এখন চুপ করিয়া 

ঈীড়াইয়ণ থাক” একটী শব্দ করিলে ফিরে এসে নিশ্চয় 
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প্রাণে মারিব, দেখ ভুল ন?” ধানিরাঁম গৃছ হইতে নির্থত 
হইয়া খেল। বাঁজগুক পুত্তলিকার মত উদ্ধে চাহিয়া স্থির 

ভাবে গঈীড়াইয়1 রহিলেন | 

ধানিরাম গৃহ হইতে নির্ঘত হইয়া! চারিদিকে দৃষ্টিপাত 
করিল, যে দ্বার দিয়! আনিত হইয়াছিল সে দ্বার' কদ্ধ 
রছিয়াছে, অন্যদিকে আর একটী দ্বার রহিয়াছে, সেই দিকে 

গমন করিয়া দ্বার ঠেলিল, দ্বার খুলিয়া খেল একটী দীর্ঘ 
প্রকোষ্ঠ নয়নক্্ত'চির হইল, কেহই নাই, এফটী প্রদীপ মিট২ 
করিয় জ্বলিতেছে-অগ্রসর হুইয়1 দেখিল একটি দ্বার হুড়কা? 
বন্ধ রহিয়াছে, নিঃশব্দ পদ সঞ্চণারে গীমন করিয়? তন্ুপরি 

কর্ণ স্থাপন করিল, কোন শব্দ পাইল নণ» দ্বার অরকন্ধ 
করিয় গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল, একটী প্রদীপ 
জ্বলিতেছে, একটী স্বপ্প বয়স্ক। যুবতী পাঁলঙ্গে বসিয়া রহি- 

যাছে, একলা, আর কেছই নাই | এককক্ত্ীলোক কি করিতে 
পারিবে, মনে ভরসণ ইল, গৃহপ্রবেশ করিয়ণ স্ত্ীলোক- 
চীকে পথ জিজ্ঞাসাভিপ্রীয়ে নিকটে গমন করিল | 

| যুবতী ত্ব্প ঘোম্টা দিয় নতজমুখে কি ভাঁবিতে ছিল, . 

গৃহ প্রবেশ শব্দ শ্রবণ করিয়? উঠিয়। দীড়াইল, ধাঁনিরাঁম 
সভয়ে ছুই পদ পিছাঁইল আবশ্যক নাই ভাবিয়! ফ্রিল-- 

যুবতী অমনি কাঁতর ন্বরে “ম] তুমি যে ছও আমাকে রক্ষা 
কর?) বলিয়। করত গীমনে ধাঁনিরপদদ্য় জড়াইয়। ধরিলঃ 
“তুমি আমার মা হও আমাক্স- রক্ষা কর” বারস্বার হিতে 

লাগিল | 

ধানিরাঁম ভাঁড়ীতাড়ি হই হস্ত ধরিয়া! নিবারণ করিতে 
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গেল। শকিল্ত কণ্ঠত্বর, শ্রবণে বিস্ময়! বিশিষ হইয় হস্ত 
ত্বাশ করিয়ণ স্ত্রীলোকটীার অবগুষ্ঠন মোঁচন করিল, যুবতীর 
আলোক পৃষ্ঠভাথে ছিল, ধানিরাঁম মুখ আলে! কে ফিরাইয়া 
দেখিল,বিন্ময়ণবিষ্ট হইয়] কন্ছিল “কেও চঞ্চল1--সর্ববনাশ ! 
তুমি হেত কেমন কোরে ? চঞ্চল ত্রস্ত পদত্যাগ করিয়। 

উতিক্স! ধানির অবগুগ্ঠন মোচন করিয়1 এক -দৃষ্টে দেখিল 
*এ যে ধাঁনিরাম”? আমায় রক্ষা! কর, আমায় এইবার বণচণ, 

আমার আর কেহ নাই” বলিয়। গল? জঙ্টু্ঠইয়। ধরিল। 
ধাঁনিরাম “ভয় কি ভয় কি” বলিয়। গীলদেশ হইতে হস্ত 

মোচন করতঃ হস্ত ধরিয়। জিজ্ঞীস1 করিল, তুমি হেত কেমন 

কোরে এলে ? চঞ্চল মনোহরের সহিত লাক্ষ' তের পর 

অবধি সমন্ত্র বত্ীস্ত বলিল | ধাঁনিরাম জিজ্ঞাসা করিল 

«আচ্ছ) আজ জন্ধ্যার সময়ে মামীর নিকট কি বজিতে 

শরিয়া ছিলে ?” 

চঞ্চল) কহিল সে আমার একটী কথ। ছিল । 
ধাঁনিরম" কর জোড় করিয়1 কহিল, চঞ্চল আমি কি 

ভোমীর এমত শক্র যে আমাকে ন) তাড়াঁলেই নয়, আমি 

কি ভোঁমাদের অৎসীরের পথে এমত কণ্টক যে আমাকে 
দুর নী,করিলে তোমীদের সৎমারে চলিত ন" আমি লে 

দিন ছটাঁৎ তাঁমাঁস1 কৌরে একটি চুম খেয়ে ফেলেছিলাম, 

তাহা মামীকে না বলে কিরাশ গেল না? ছিঃ চঞ্চল", 

তোমার এই কাঁজ আজ অরধি অশমি আর মেয়েদের কখন 

বিশ্বীস করিব না, তাঁদের পায়ে দণ্ডবৎ 1৮ 

চঞ্চল! অবাক্ হইয়। ধামির মুখ প্রতি চরহিয়াছিল, ধানির 
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হই হুস্ত ধরিয়এ মিনতি অকপট বাক্যে কহিল॥ “থানিরাম 
আমি তোমার খী। ছুঁয়ে বল্ছি আমি সে কথ! বোল্তে 

যাইনি-জসত্যি সে কথা বলিনি, মাইরি বলিনি,_-তোর 

কি এমন বিশ্বাস হোল যে আমি তোর সর্বনরশ করিব 

চঞ্চলীর চক্ষে জল আসিল | ধানিরাম চক্ষে জল দেখিয়। 

কহিল «“অবচ্ছ। আর দিব্য করিতে হবে না, এক্ষণে খলিল 

নিত ? তা হোলেই হোল 1” 

চঞ্চল। সজল নয়মে কহিল, ন, আমি মাইরি বলিনি | 

. ধানিরাম কহিল, *আ1২, বাঁচলুম এ ভয়ট? বড় মনে 

ছোয়েছছিল, এখন এস জাত সমুদ্র তের নদীপাঁর ছবার চে" 
দেখিশে। ধানিরাম চঞ্চলার চক্ষের জল মুছাইয়। উভয়ে 

বাঁছির হইল+ চঞ্চলাঁকে থাঁছ কৌযর বান্ধিতে বলিয়! যে 

দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়। ছিল, সী দ্বার কদ্ধ করিয়। চঞ্চ- 
লশর নিকট আনমিল। 

ছুই জনে এ প্রকোন্ঠ ধরিয়া ৪ ছোট ছাদে আসিয়" 

পৌছিল, তিনদিকে ঘর একদিকে প্রাচীর, আকাঁশ দেখিয়ণ 

" ভরসা হইল, ধানিরাম শাঁটী কাচুলি ছাঁড়িয়। চঞ্চলার হস্তে 
দিল, “চঞ্চল একটুক দীড়াঁও” বলিয়া? পুঅর্ক্বার গমন করিয়। 

একটী প্রদীপ ও গজাল আমায়ন করিল, চঞ্চলার হস্তে 

প্রদীপ দিয়! প্রস্তরের প্রাচীর বাহিয়!উঠিতে আরম্ত করিল, 

হজাল দিয়) অস্কুলি প্রবেশ পরিমাণ ছিদ্র করিয়। হস্তপদ 

অঙ্গুলি সহকারে "ছাদের উপর উঠিয়া বলিল, চারিদিকে 
দৃর্টিপাত করিয়া! ছতাঁশ হইয়া মস্তক নাঁড়িল। নাগিয়! 
আসিল | 
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চঞ্চল আঁশ? পুর্ণ লোঁচনে ধাঁনির প্রতি চযুছিয়! জিজ্ঞাস 

করিল “কি হোল ?” 

ধামিরাম শ্রাচীয় লঙ্ঘনে এক জন বিলক্ষণ দক্ষ, ক্ষণেক 

চিন্তা করিয়| চঞ্চলাকে কছিল, “হো য়েছে, এখন সব এ খানে 
রাখ,মহারাদ্রীয়দিগের মত কাছ! দিয়1 কাপড় পর দেখি ।” 

চঞ্চল প্রদীপ রাঁখিয়1 সন্মুখের বস্ত্র একত্র করিয়া 
কাছ? দিল। 

ধানি প্রাটর বাছিষা উঠিতে কছিল ! * 
চর্চচল] ছাদের কোনে অশসিয়ণ ঢই প্রাচীর দুই হল্ত 

রাখিয় মুখ-ফিরাইয়। ধাঁনির প্রতি চাঁছিল |. 

ধাঁনি কন্ছিল আঁচ্ছণ এখন উঠ | 
চঞ্চল1 উত্তর করিল “কেমন করিয় উঠিব 1 
«উঠ-আমি দেখাইয় দিতেছি” বলিয়। ধানিরাম নিকটে 

শীমন করিল--ভিভিতে' ছিদ্র দেখায়? 'কছিল “দেখ, এ 

প্রাচীর ছিদ্রে একটী হাত দিবে, আরও ছিদ্রে একটা পা। 
দিবে-অপর ও প্রাচীরে ছিদ্রে এ প্রকার হাত ও পা দিবে, 

আমি সমস্ত ছিদ্র করিয়া আসিয়াছি, আর আমি তোমার 

নীচে নীচে উঠিব--অর্জেক ভর তোমাকে তোমার হ.ত 
পায়ে রাখিতে. হইবেক আর বাকী ভর আমার স্কন্ধে রেখ, 
আমি এখন নীচে থেকে ঠেল রেখে যাইব তুমি কিবল ছ'ত 
পায়ে কিছু জোর রেখে যেও, তাহা হইলেই অক্লেশে ছাদে 
গিয়া! উঠিব (৮ . 

চঞ্চল অতি সল্জ্জভাবে কহিল “তোমার কাদে বসে 
যাব? ভা আমি পারিব না।'” 
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«পীরিব না বলিলে চলিবে না, বিপদ্ কালে লজ্জা 

রিলে কর্ম সিদ্ধ হয় না? আর সে বারে কেমন করে পের 

ছিলে এক বস্থরে কি এতবড় হোয়ে পড়েছ বে এত লজ্জা 

কোঁস্ছ, এস--এখন লজ্ভ1 শীকীয় তুলে রেখে আমার কীদে, 
বোস জররাম বলে জঅমুদ্র পারহই-বলিয়। ধানিরাম 

চঞ্চলাকে স্বপ্প বলপূর্বক স্বন্ধে বসাইয়] টঠিয়1 দশড়াইল 

«লহ এখন গীথুনির ফাক দেখে আর বারের মত পা দেও” 
পলিয়শ চঞ্চলার পদদ্বয় প্লত করিয়। ছুইটী ছিদ্রে পরাবেশ করা- 
ইয়! দিল 1 | 

চ্খল ন্যয় প্রাণপণ চেষ্টায় ও ধানিরামের নিশ্ন তোলায় 
হশুত্রয় উর্ধে উঠিল৮-আর তিন. হজ্ত পরিমাণ উঠিতে পাঁ- 

রিলে ছাঁদের প্রাটর ধু করিতে পারেঃ এমন সময় ধাঁনি- 
কমের স্কান্ধ চলার সমস্ত ভর পড়িল পানি আর ভুলিতে 

অক্ষম হইল-ণ্চঞ্চলখ কি কর অমজ্ত ভর যে আমার কাদের 
টপর দিলে, ছিদ্রে পা দেহ৮ বলিয়া ধানিরাম চঞ্চলণর পদ 

প্রিয়া ছি দিল” পদ কম্পমান ও সিক্ত বোধ হইল 

পানিরাম স্বীয় হস্তে দ্রর্টিপীত করিল, শোণিত ! জিজ্ঞাসা 
করিত “একি চঞ্চলা পা কেটেছ ?” চঞ্চল! হতাঁশ হইয়া 
কহিল, আমি আর উঠিতে পারি ন1 নামাইয়" 

ধানিরাঁ অতি কে নামল, চঞ্চলাকে আলকের নিকট 
আনীয়ন করিয়া দেখিল। চঞ্চলার হন্ত পদ ক্ষত বিক্ষাত, 

গদের আশ্ুলির নষ্ট উঠয়। গেছে, গালং করিয়া শোণিত 
সস ২ নু €?-৮ কস চি নে রঃ নির্ঘত -হহাতেপছঃ বমাইয়। ধালিরাম বন্্রহ্থিম্ন করতঃ সমস্ত 



২২. এঁতিহ।সিক-নহন্যাঁস। 

ক্ষভ বন্ধন কর়িয়। দিল “এম আর কোন পথ দেখি গে” 

বলিয়া চঞ্চণর হছম্ত ধরিয়া তুলিল, চঞ্চল) চলিতে অক্ষম | 

.. চঞ্চল উঠিয়া কহিল, প্ধানি আমি আর যেতে প্রীরি 
না, আমার যাবার কোন উপায় নাই-তুমি অক্রেশে যা 
ইতে পীর, তুমি যাঁও, শিয়ে সবাইকে আমার সংবাদ দিও, 
এইএক উপায় আছে আঁর বিলম্ব করিও ন1 আমার জন্য 

কেন আর প্রাণ দিবে, আমার কপণলে যা আছে তাই 

হইবে” দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। 

“তা হবে না, নয় তোমাকে নিয়ে যাবে নয় প্রাণ দ্দিকঃ 

'তোমাঁকে ছেড়ে যাওয়া হয় না রাঁজগুককে কি করে এসেছি 
তাতো! জান ন'-তীকে আজ আদ ফাঁসী দিয়ে এসেছি, 
আমাদের ধর্িিতে পারিলে সহজে মাঁর্বে নামুন দিয়ে, 
খুচে২ ম্বুর্ুবে__এখন এস, যতক্ষণ শ্বীস ততক্ষণ আঁশ- যত- 
ক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ চেষ্টার কম্থর করিব ন+”-বলিয়? 
ধ]নিরা চঞ্চল] শোণি এক হস্তে জড়াইয়! অন্ত হস্তে প্রদীপ 

লইল | | 
চঞ্চল ধানির স্কন্ধে ভর রাঁখিয়। খোঁড়াতে২ চলিল | 

পুরীর এ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, আর একটী দ্বার 
অর্গল কদ্ধ রহিয়াছে নয়নগৌঁচর হইল, ধাঁনি মনে২ করিল 

আবার কেহ আছে না কি-দ্বারের নিকট আনিয়" স্থির 
হুইয়! শ্রবণ করিতে লাঙ্গিল, কোন শব্দ' নাই, চঞ্চলশকে 
দড়াইতে কহিয়। দ্বার খুলিল, উঁকি মারিয়ণ দেখিল, একটী 
যুবতী হন্তে মন্তক অর্পণ করিয়া নিমগ্ন হ৯য়1 ভীবিতেছেন। 

ধানিরাম জ্ত্ীলৌকটীকে দেখিয়া অবাক হইয়] দাড়)- 
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ইয়1 পড়িল, জ্বপ্রীন্বভাঁবে চক্ষু-মর্দন করিয়। পুনশ্চ দেখিল, 

যথার্থই বটে, ধাঁনি অগ্রসর হইয়া! করযোঁড়ে কহিল, “মা 
তুমি হেতায় 1! ভ্্রীলোকটা পদ শব্দ শ্রবণে বসনে বদনা- 
চ্ছাদন করিয়) মস্তক ফিরাইয়াছিলেন,কিন্ত মাত শব্দ শুনিয়া 

ফিরিয়। দেখিলেন, ধানিকে চিনিতে পাঁরিয় নত্রমুখী ছইয়। 
অঞ্চল দিয়! বদনারত করিলেন । 

ধানিরাম পুঅশ্চ জিজ্ঞাসা! করিল “ম। আপনকে হে- 

তায় কে আনিল, আর আপনাকে এমন করে বন্দী করে 
কেক্দাখিল ? মা! আমি আপনার কেনা দাস, আমাকে 

বলুন আমি এক্ষণে রাজ মহা শয়কে এ সংবাদ দিইখে-আর 
আপনি যদি পথ জানেন তাহা। হইলে আমাকে বলিয়। 

দিন-আমি বার হুইব$র পথ জানি না| 

স্ত্রীলোকটী মৃছুন্বরে কহিলেন, "কেন তুমি কি বাঁর ছই- 
বার পথ জান না? তবে কেমন করে এখানে এলে £” 

ধানিরাম সমস্ত রৃত্তীত্ত জ্ঞাত করাইল| 

স্্রীলোকটী সমস্ত অরবণ করিয়া কহিলেন, ধানিরাশ 

এদের অসাঁদ্য কিছুই নাই, এরা সব করিতে পারে--এক্ষণে 

চঞ্চলণ কোথায় আমার নিকট আন, আমার নিকট থা- 
কিলে কো ভয় নাই? আমার প্রাণ থাকিতে তাঁহার কোন 

অঙ্দিষ্ট ঘটিবে নখ, আমার নিকট খুঁজিবার সম্ভাঁবন1 নাই, 
কিন্ত যদি আসে তাহা হইলে চঞ্চলশকে এ পালঙ্ের নিম্গে 

লুকাইয়] রাখিব, এক্ষণে তাঁকে নিয়ে এস| ধানিরাঁম এতদৃ- 
আবণে ছউ মনে চপন্াকে গৃহ দ্বার হইতে ভিতরে আনিল | 

. চঞ্চল! নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল, রাজ্জী চঞ্চলার হস্ত 



5৪ এতিহাসিক-নবন্যাস | 

ধরিয়া নিকটে বসাইয় অভয় দান করিলেন, ধানি গতি 
চায় কহিলেন, তোমার আর এর জন্য কোন চিন্তা] নাই 

এক্ষণে তুমি যাঁতে বার হইতে পার, এমত চেষ্টা দেখ, আশর 
খিলম্ব কোরে নখ | 

ধানিরাম হাঁত জোড়ে কহিল “আকা নণ আর বিলঙ্ব 

করিব ন!, তবে বর হইয়! কি রাজাবাহণছ্ুরকে সংবাদ 
দিব রাঃ 

রাজ্জী শিহরিয়1 কহিলেন -কি আমার সংবাদ ? নান, 

আমার সংবাদ কাহাকে দিতে হবে না, এ পোড়ার্মুখী 

নিজের ধাপের ভোগ নিজে ভুগছে, তাঁর কেকি করিবে, 

অতি ব্যশ্র হইয়া কহিলেন) পানি তুমি আমার নিকট 

দিব্য কর বেতুমি আমাকে ছেতাস্ব দেখিয়াছ এমন কথ? 

প্রাণ গেলেও কাহাঁর নিকট বলিবে না।আর এমুখ কাঁ- 
হাঁকে দেখাইিব ! এক্ষণে মিলেই বাণচি-ভনে এ পাঞ্? 

নরাদমকে এর প্রতিফল দিতে পারি তবে মনের হে যায়, 

(দৌর্থ নিশ্বাস ছড়িলেন) হনুমন্ত হইতে কিছুই হাবে না, 
'তবে যদি মাধবলাঁল শোঁনে তে। কি করে বলিতে পারি ন।) 

মাথায় 'করাঘাত করিয়া কহিলেন, অখর সেই বণ কি করিবে 

আমি রাক্ষসী তার কি পথ রেখেছি, ধাঁনি তুই এখন য। 

আমার জন্যে তোকে কিছুই করিতে হুইবে নন য11” ধশনি- 
রাম রাণীকে নমক্কণার কিয়] চঞ্চলশকে আঁশ্বীস দিয় 
বিদীয় লইল, দ্বার পুর্র্বব কদ্ধ করিয়। প্রাচীর খাছিয়" 
ছাঁদে উঠিল, চতুর্দিক দর্শন কণিয়] দিন নির্ণয় করিল, ছাঁদ 
হইতে আঁর একটী একতোঁলা ছীদে নামিল তাঁহ'র নিকটে 
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এক নিম্বরক্ষ ছিল তাহ? বাহিয়1 ভূতিলে নামিল+ বস্ত্র খু- 
লিয়' গীত্রে দিল--এখন ফটক পার হইতে পারিলেই হয়| 
এক জন দ্বারী দ্বার রক্ষণ করিতেছে, আর এক জন ধানির 

আলাঁপী প্রহরী দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ধানি- 
রাম জ্রুত গমনে শিয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া জিজ্ঞাস 

করিল “ভাই মামা হেত এসেছেন ? তাঁকে সন্ধ্য' অবধি 

দেখিতে পাঁইতেছি ন11% 
দ্বারী চম্কাইয়। ফিরিল, ধানিকে দেখিয়। কহিল, “কে 

ধাঁনি ভোমার মাম। তো? হেতা আসেন নি 1% | 

দ্বার রক্ষকও ধানির প্রশ্ন প্রবণ করিয়ণছিলঃ সেও কহিল 

*কৈ তোমার মাম] তো হেতীয় আসেন নি 1” 
তবে তিনি নলখন্দায় আছেন, আমি সেখায় য)ই'” 

বলিয়। ধানিরাম ফটক পার হুইয়1 চম্পট দিল। 
ওদিকে চতুরজী পাগ1 সমস্ত কার্ধ্য সমাধা করিয়া অপ্প . 

বিশ্রীম লইয়। চঞ্চল] সহ রসরঙ্গাভিলাষে আমন করি- 

লেন: মে দিকে কাহার যাইবার আজ্ঞা ছিল না, সদত কদ্ধ 

থাঁকিত, একজন বিশ্বাসী রক্ষক সর্বদ]1 রক্ষণ করিত | 

পণগুাজী প্রহরীর নিকট আসিয়] জিজ্ঞাসা করিলেন, 
%কেমন গুকজী্গআসিয়াছেন ?", 

প্রহরী উত্তর করিল «আজ্ঞা ই1 তিনি অনেক্ষণ আসি- 
য্াছেন 1 *আচ্ছ1 বলিয়! পাল্জীজী দ্বার খুলিয়া প্রবেশ 
করলেন, প্রহরী পুনশ্চ দ্বার কদ্ধ করিল | 

পাগ্ডাজী একোঁষ্ঠে বইতে দেখিলেন দ্বার কদ্ধ রহিয়াছে 
বড় আশ্চর্য মানিলেন, চোরের মন পু*ই আধারে--*ুকর 

১৮ 
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দ্বারে দৃষ্টিপাত করিলেন, দ্বার সম্পুর্ণ কদ্ধ নে ফীক দিয়? 
আলোক দেখা যাইতেছে, পীগডাজী ভাবিলেম বুকি চৌরের 

ধন বাটপীড়ে লয়, শীত্রগতি দ্বারের নিকট আসিলেন; 
কৌন শব্দ নাই, আস্তে গৃহ মধ্যে উঁকি মারিলেন, কি 
আঁশ্রর্ধ্য ! গুকজী উদ্ধ দৃষ্টে কাঠ পুত্তলির গ্তাঁয় দণ্ডায়মান 
রহছিক়্াছেন, গুন প্রবেশ করিলেন, গুকজী পদ শব্ধ পাইয়! 
ফামীর ভয়ে মৃদ্ত্বরে কহিতে লাগিলেন «“বাঁব। মলম আর 

দাড়াতে পারি না, ব্রন্মহত্যা ছোঁল-ব্ঠবা! ভোর পাঁয়ে ধরি 
খুলে দে” এতদৃশ্রবণে পাগুশজী «একি২, বলিয়া শীঘ্র নি- 

কটে গেলেন, গুকজী বন্ধন দেখি তাঁড়াতাঁড়ি মোচন করিয়' 
পালঙ্ে বনখইলেন । 

গুকজী' পীগুণজীকে চিনিতে পারিয়ণ, «কেও চতুর» বাবা 
বাচলুম শালা মৈরে ছিল আর কি।” 

পাঁগাজী আশ্চর্ধ্য হইয়া জিজ্ঞাস]! করিলেন,«শালণ কি” 
“আরে বাব) শখলণ কি শালী ত৭ তো বলিতে পারি ম১ 

বাব? বড় ভূফ1 একটু জল দে বলিয়। গুকজী ঘণ্টার অবশিষ্ট 

জল' টে করিয়। পান করিলেন,-- একটী দীর্ঘ নিশ্বণস ত্যাগ 

করিয় পীশুবজীকে সমস্ত ব্যপার বজিয়! অতি আক্রোশে 

কহিলেন “বাব গুুমি তাকে একবার বেঁধে আমার হাতে 

দেহ,*আমার মনৈর ছুঃখ মিটাই, ব্যাটাকে রোজ ভিন বার 

কোরে ফাসী জি 1” 
পাগুাঁজী অত্যন্ত ভুঃখ প্রকাঁশ করিয়া কহিলেন, “ত! 

আর বলিতে, এখন কোথা! গেল দেখি গো” বলিয়? কএক 

জন বিশ্বাসী ভূত্যকে ডাঁকিয়। সমস্ত অন্বেষণ করিতে কছি- 
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লেন, আপনি চঞ্চলার গ্ুছে গমন করিলেন, চঞ্চল] নাই ! 
এঘর ওঘ রকরি অন্বেষণ করিলেন, কোৌখাঁও নাই ! রাঁপীর 

গৃহ্ব প্রবেশ করিয়! তীহাঁকে জিজ্ঞাস1 করিলেন, তিনি উত্তর 
করিলেন, কৈ আমি কিছু জানি নাঁছাদে ডুনারি শার্টী 
শণিত চিহ্ন“ দেখিতে পাইলেন, মনে ভাবিলেন এই স্থান দিয়] 
পলায়ন করিয়াছে, সিংহ দ্বারে জিজ্ঞাস। করিলেন, দ্বাদ্বী- 
উত্তর করিল কেহই বার হুইয় যায় নাই,শেষে শিক্ধান্ত করি- 
লেন, যে তাহারা কোথায় লৃুকাইয়। আছে, অদ্য রাতে উত্তন 
রূপে চৌকি রাখ কলা অনুসন্ধীন করণ যাইবেক | 

গলে শ্যাম রাখি, কি কুল রাঁখি+ বল বন্দে সই | 
যদি ত্জি গে কুল, তবে হাসে গোৌকুল, 

যদি রাখি গে1 কুল, কুষ্ক বঞ্চিত ছই ॥ 

ধানিরাম মন্দিরদ্বার অতিক্রম করিয়, চঞ্চলার উদ্ধার 

উপায় ভাবিত২ লগর প্রবেশ করিল, তাহার মীতুলাকে 

এ সংবাদ সর্ববখ্রে দেয়ন কর্তব্য বিবেচনায় শীষ্ম বাদিতে 

উপস্থিত ইল রী | 

বাটার দ্বার হাই করিতেছেঃ দোকানের দ্বার ভগ্ন, 

জব্যাদি ছড়াছড়ি রহিয়াছে, আশ্পর্ধ্য হইয়া? বাটী প্রদেশ 

করিল, সমন্ত অন্ধকার, এঘর ওঘর করিয়া! খুজিল 7; শোষে 

ব্রন্ধন গ্ুহে গেল, তক বেন ফোশ২ করিয়। ক্রন্দন করিতেছে 

বোঁধ,.হুইল | 
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ধানিরশম «“আয়ী আপয়ী” বলিয়। আস্তেং ডাঁবিল | 

ধৃাভ্যাস্তর হইতে তাহার মাঁতাঁমহী “কেও ধাঁনিরীম 
অখর বাব জর্ববনাঁশ হোয়েছে” বলিয় ক্রন্দন করিতে 

লাগিল । র্ 

 ধ্নিরাম «কেন কি হইয়াছে বলিয় তাহার মাঁতা- 

মহ্ীর হস্ত ধরিয়া? বাহিরে আনিল। 

ধানির মাঁতামহী ক্রন্দন করিতে২ কহিল “আর ভাই 

সর্বনাশ হুইয়েছে। আমার মনোঁহরকে রাজ] বেধে ধোরে 
নিয়ে গেছেন, সর্বন্য লুট করেছেন এখন যে ভাই ভোকে 
ধোনে পারেনি এই ঢের, তুই এখন পাল অর এখনে 
থাকিস্নি 1৮ 

এভডদ্রত্তীস্ত শ্রবণে ধানিরাঁমের প্রাণ উড়িয়া গেল, 

স্থমতীর কথ] মনে পর্িল,জিজ্ঞীসী করিল, আয়ি রাজকুমারী 
কি হেভাঁয় এসেছিলেন ।। 

ধশনির মাঁভীমহী আশম্র্যা হুইয়ণ উত্তর করিল, “র'জ- 

কুমারী হেভায় আল্তে যাবেন কেন ! তুই কি বলিতেছিন্ ? 
আমিও বুঝতে পাঁরিলীম নও এখন সে যা ছোঁথ? তুই ভাই 

আশমার অন্ধের নড়ী,ঃ একটা উপায় করিয়া আমার মনো- 

হরকে কাচা, ভাই তোকে এত দিন নিজের ছেলের মতন 

মানুষ কোরেছে, তার একটা কাজ কর” ধানির হস্ত ধরিয় 
ধ্াছিতে লাঘিল। 

পঠনিরাম হতাশ, স্তব্ধ হইয়) ক্ষণেক পাড়াইয়। রছিল। 

মাম বন্দী, চঞ্চল বন্দ,স্তমতী নিকদ্গছেশঃ কাহার জনা অতো 

চেফী। পাইল্বনঃ সকলেই সমান, সকনলরি,নিভান্ত আহুনশ্য কঃ 
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ক্ষণেক চিন্তা] করিয়া তাহার মাভাঁমহীকে কহিল, “দিদি 

তুমি হেতায় থাক, আমার বিশ্রাম লইবাঁর সময় নাই, আজ 
রাত্রেই শিবশঙ্কর বাবুর নিকট চলিলাম, তিনি বৈ আমাদের 

আর উপায় নাই, এখন তুমি দ্বার দিয়! ঘরে গিয়া! শোও, 
আমি নলান্দয় চলিলাম 15 

ধানিরাম গাত্রবস্্ব লইয়| নলন্দায় যাত্রা করিল, পুর্ব্ব- 

দিক আলোক হইয়াছে এমত সময় নলন্দার উপস্থিত ছইল, 
রাজন্বারের রক্ষকৃকে জিজ্ঞাস করিল, শিবশঙ্কর বাবু সেথায় 
আছেন কি ন? দ্বারী ধাঁনির আলাপী উত্তর কছিল % ই 
হেতায় আছেন 1 - 

ধানি বাশ্রা হইয়। কহিল, “তবে ভাই একবার সীীকে 
সংবীদ দিতে হবে, যে ধানিরীম তাহার কাছে অত্যন্ত দর- 

কারে এসেছে।” 

দ্বারী উত্তর করিল, এখনও অনেক রাত গা কেমন 
করিয়)। সংবাদ দিব |” 

ধানিরাম তাহার হস্ত ধরিয়। কাকুতি মিনতি, করিয়া, 

কহিল “ভাই এক্ষণে সংবাদ না দিলে আমার সর্ধনাঁশ হবে 

মামীকে রাজ। শৌরে নিয়ে গেছেন, সকালে শুলে দেবেন 

ভাই আর দেরি করিস্নি” দ্বারী চমত্ক্লত হইয়! কহ্থিল “বল 

কিঃ ত1 আমাকে অখো রলিতে নাই” তাড়াতাড়ি এক জন 
অন্দরের ভূৃত্যকে ডাকিয়া শিববাবুর নিকট সংবাদ পাঠা- 
ইল, ফিরিয়া আসিয়? ধানিকে রত্তাস্ত জিজ্ঞাস করিল। 

 ধানিরাঁম আঁমি তার কিছুই জানিন! বলিয়া কাঁটাইল 

'শিবশঙ্কর বাবু, সংবাদ পাঁইব1 মাত্র যেমন শয্যায় শয়ন 
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করিয়াছিলেন তেমতি উঠিয়! বাছির বাঁটাতে আগমন করি- 
লেন, বাঁনপরিবর্তন করিতে বিলঘ করিলেন নাঃ ধানিরাঁমকে 

ডাকিয়া সমস্ত অবত হইয়া, মাথায় হজ্জ দিয়] বসিয়। 

পড়িলেন, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাস করিলেন 4ন্মতী কোথায় 

আছেন তাহার কোন সংবাদ পখই নাই ?” 
ধানিরাম উত্তর করিল «আজ্ঞা না ভাঁকে আমাদের 

বাটীভে যাইতে বলয় দিয়াছিলাঁম, কিন্তু তিনি সেখানে 

যাননি বোঁধ হয় গ্রামস্থ কৌন ন কোন লৌকের বাটাতে 
.খাকিবেন, কিঘ্ব। মামার সহিত ধৃত হইয়ণ খাকিবেন 1৮ 

শিবশঙ্কর বাবু হতাশ ছইয়। জিজ্ঞাস কলিলেন “তবে 

ধাঁনি উপায় কি?” ধানিরাম উত্তর করিল “আজ্ঞা এখনত 
আর উপীয় দেখি না, অমি গ্রামে গেলে আমার প্রাণ 
সংশয়) তবে যর্দি আপনি যাঁন তবে মামারও জগন্নাথের 

প্রাণ বাঁচে, আর রাঁজকুমারীর ও ভিতরে২ সন্ধান লইতে 

পারেন | 

শিবশঙ্গর বারু আঁচ্ছ! রছ আমি একবার কাকার সহিত 

পরামর্শ করি, তিনি কি বলেন আঁগে শুনি, বলিয়া! পুমশ্চ 

অন্দরে গেলেন কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্বার ও শিবশস্কর উভয়েই 

বাহিরে দিলেন । 

হর্বার ধাঁনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন «“কেমন.ধানি তুমি 
যে সকল বনিয়াছ নে কি সব সত্য, যখার্ঘই রাজগুক ও 
পাগুজীর লেকে নাগাদের বেশে এই কার্য করিয়াছেন ?” 

ধাঁনি করজোড়ে উত্তর করিল *আশজ্ঞ! ই! আমাকে আর 



তন্তু খঞ্ঠ। 2৯৬ 

চঞ্চলাকে ধেবরে নিয়! শিয়াছিল+ চঞ্চল এক্ষণে বন্দী 

আছে 1” 

ছর্শর মন্তক নাঁড়িয়ণ গম্ভীর স্বরে কছিলেন, এত বন্ড 
অর্বনেশে ব্যাপার এরাতি সব করিতে পারে, ত্রান্ষণ বো- 

লেই কি এমত অহঙ্গাঁর ও অত্যাচীর কে সিবে-দেখ শিব-* 

শঙ্কর তুমি ছন্ুমন্তের নিকট যহ। আমার নাম লইয়1 সমস্ত 
রততীস্ত জাঁনাইও, আর কহিও বে আমাঁদের বিশেষ অনু 

রৌধ বেন মনোহর কিম্বা জগন্নাথকে কোন সাঁজী দেন ন, 
অর তিনি যেন পাঁগুবজীকে বলিয় চঞ্চলাঁকে ছাড়িয় 

দেন, আমি ম্বরং রাঁজ1 মহীপাঁল ভীঁয়ার নিকট যাইতেছি 

তাহার সঙ্গে একট পরামর্শ করিয়া! যাহ! ভাল বোধ হইবে 
তাহাই করব, আর যদি দেখ হনুমন্ত আমাদিশের কথা 
গ্রাহ্ করিতেছেন নখ, তাহা! হইলে বলিও বে অগ্ভাঁবধি 

তাহার সহিত আমার অম্ল আর ধানি তুমি আমার 

সহিত যাঁইহব |” 

ধানিরাম করজোড়ে উত্তর করিল, আজ্ঞা মহ্থারাজার 

যদি অনুমতি হয় তো আমি অশ্্রে গমন করিয়1 মহুণরীজের 

আগমন বা্ত! দি,” ছুরর্ধার উত্তর করিপুলন, “বেশ কথা তবে 
তুমি যাও, আর শিবু তুমিও বিহ্বারে যাত্রী কর, আমি প্রা- 

তঃক্রিয়া সমাধা করিয়া রাঁজ গৃহে যাইতেছি, এর একটা 

উপায় না করিতে পারিলে আমাদের রাজ্য করা রখ, এ 

পাণ্ু1 ব্যাটাকে শেষ ন1 কোত্তে পাঁরিলে কিছুই ছইবেক নণ” 
ধানিরাম নমস্কার করিয়া রাঁজগ্নছে যাত্রা করিল, রাঁজ- 

(দ্বারে উপস্থিত হয়া সংবাঁদ দিল, বাঁকে নিং মুড়িছুড়ি দিয়! 



৯৬২ এতিহাসিক-নবস্যাস। 

খটিয়ায় শয়ন করিয়াছিল, চঞ্চলর নাম শ্রবণ করিব] মাত্র 

ধড়মড় করিয়' উঠিয়া বসিল, ধানিকে নিকটে বসাইয়া আগ্রহ 

হুইয়! সমস্ত ব্ভভান্ত অবণ করিল | 

“€সাজ২” কোলে সৈন্ধদের সাঁজিতে অনুমতি দিয়! নিজে 

,সজিতে আরম্ত করিল | 

রামদোবে বাঁকেসিংহের আক্রোশ দেখিয়। মনে ভা- 

বিল, এ যে উল্সান্ত, এক্ষণে ঘাঁইয়1 রাজগুকর সহিত একট। 

বিষন্বাদ করিবে, রাঁজগুকভ সামান্য লৌক নছে রাঁজ তুল্য, 

রাজার অনুমন্তি ভিন্ন একাধ্যে প্র রত্তহওয়! উচিত নছে, 

বাঁকেরত বিলম্ব সে না, এই ভাবিয় অন্দরে রাজার নিকট 

সংবাদ পাঠাঁইয়। দিল | 

রণজ্জী প্রথমে এই সংবাঁদ পাইলেন, স্বয়ং মৌহিনীকে 

জানাইতে খেলেন, রাজকুমারী শষ্য হইতে এখন উঠেন 
নাই, রাণী শযাায় বসিয়। মোছিনীর গীত হস্ত দিয়! নাঁড়ি- 

লেন | 

মোহিনী জাগরিত হইয়। চক্ষু মুদিয়া রহিয়ীছিলেন, 

রাঁমীর হস্ত-স্পর্শনে ফিরিয়1 চাহিলেন? প্রাজ্জীকে দেখিয়া 
মন্তক নত করিয়) উঠিয়া! বমিলেন। 

রাণী দেখিলেন মোহিনী চক্ষে জলধার1 বহিতেছে, রাজী 
মোছিনীকে নিকটে টানিক়। ক্রোড়ে লইলেন অঞ্চল দিয়" 

চক্ষের জল মুছাইয়1 দিলেন, চিবুক ধরিয়1 একটি চুন করিয়া 

কহিলেন,ম। শুনেছ ভোমার চঞ্চলার সংবাদ পীওয়। গেছে? 

ধাঁনিরম সংবাদ -এনেছে তাকে হেখ] ডেকে আন্বে সব 

শুনিবে ?” 



অঙ্গ খণ্ড । | ২১১৩ 

মৌহিনীর ধাঁনিরীমের নাম শুনিয়! মনে হইল যে মাধব 
€ চঞ্চলধর ছুই সংবাঁদই পাওয়া যাইবেক আবার রাত্রের 

দিব্য মনে পড়িল, ধানি আসিলে কি হইবেক তিনি তে 
মাঁধবের কথা জিজ্ঞাস! করিতে পারিবেন না, তবে আবশ্যক 
কি--আনিতে বারণ করিলেন | 

রাণী “কেন বেন তো! আস্মগ্নী” বলিয়া! মুখ তুলিয় 

গখল টিপিয়। অদর করিলেন। 

মোহিনী রাজীর মুখ প্রতি চকিতের ন্যায় দূ করিয়া 
মুখ ফিরাইলেন, চক্ষে জল আসিল “বাবাকে বলুন খে” 

বলিলেন! & 

মোহিনী রাণীর এক মাত্র কন্যা, অত্যন্ত প্রিয় মুখ দেখিয়। 
মনে অত্যন্ত বেদনণ পাইলেন, মোছিনীর সদত সাম্য আশ্য 

অগ্ক মলিন। কালী মাড়িয়। খিয়াছে, আর হাশ্য নাই, কথা 

কহছিতে গেলে চক্ষে জল আইন, বোধ হুইল সমস্ত রাত 

ঈ্ন্দন করিয়াছে, চক্ষ রক্তবর্ণ স্ফিত। সাস্বনার উপায় কি? 
মনে ভাবিলেন» যা ছোঁগ এখন চঞ্চলার সংবাদ পণওয়। 
শেছ্ে, তাকে অত্ান্ত ভাল বাসেঃ এখন আনিতে পাঁরিলে 

কতক সান্ত্বনা করা যাইতে পারে,- মোহ্িনীকে কছিলেন, 

*ম] এখন উঠ অনেক নেলব হইয়াছে কাপড় ছাডগেচ 1 

মোহিনীকে উঠাইয়! কিঙ্করীদের ডাকিয়। দিয়] রাজ্জী 
আপনি রাঁজ সমণপে গমন করির। কহিলেন, যে তোমার 

মোছিনী কাল থেকে চঞ্চলার'জমা কাদিতেছেঃ তাকে বড 
ভাল বালেঃ যাঙ্ত ভাকে শ্রী আনিতে পারেন ভার 



২১৪ এতিহাদিক*্নবন্যাস | 

সম্যক রূপে চেফী। ককন তা! ন/হেশেলে ভোমার মেয়ে, একট" 
কারখান! কোরে বসিৰে টি 

মহারাজা এতদৃশ্রৰণণন্তর বহিঃদেশে আগমন করতঃ 

ধানির প্রমুখাৎ চঞ্চল! হরণের সমস্ত ব্ভীস্ত অবগত হুইয়। 

মনে ভাঁবিলেন_রাজগুক তাতে ব্রীক্ষণ তিনি যদি যথার্থই 

হরণ করিয়! থাকেন তাহা? ছইলে সহজে দিবেন নাঃ আর 

কি বলিয়া ব1 এমুন অপবাদে সম্মত হইবেন, তবে কি একট” 

দাসীর জন্য তাহার দহিত বিসম্বাদ কর। উচিত ? কিন্তু তাহ! 

হইলে অন্দরে যাওয়। ভার--যা ছোগ। এক্ষণেত হর্ব্বীর 

ভায়া! আদিতেছেন, ভাহীর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহ 
ভাল বিবেচন1। হইবেক -তাহাীই কর যাইবেক--এই স্থির 
করিয়। ধানিকে কহিলেন “অশচ্ছী, ভায়) দুর্বারত আপি- 

ভেছেন তাহার সহিত একট পরামর্শ করিয়া কীর্ধা কর" 
উচিত, আঁর তোমার মামার বিষয় আমি এক খানি পত্র 
দিতেছি তুমি সেই খানি লইয়া হুনুমন্ত ভায়াকে দিয়, তাহ? 
হইলেই' হঈবেক | 

পাঁত্রকে ডাকিয়া পত্র দিতে অনুমতি করিলেন-- 

ধানিরাম পত্র পাইয়া বিহার যাত্রা! করিল, কএক দিব- 

সের পরিশ্রম রাত্র জাগরণ মনের উদ্দিত বশতঃ শরণর 

আক্রান্ত হইয়া আসিল, আঁর চলিতে অক্ষম হুইল, একটা 
রক্ষঘূলে বসিয়া ভাবিল বে হবর্বার সিংহ অখসিতোছেন, 

তাহার একটী অশ্ব লইয়! বিহারে যাইবেন, এই স্থির করিয়! 
বক্ষমুলে ঠেসান দিল, অমনি নিদ্রা আদিল | অনন্তর যেন 

কে ধরিল বোধ হুইল, চমকি জাগ্রত হইল, কএকজন সন্গামী 



তর্ক খণ্ড । -২১৫ 

তাহাকে যথার্থই ধরিয়াছে, তিনি জিজ্ঞীস! করিলেন *ভাঁই 
ধরিলে কেন?” তাহার! “বলিষ এখম” বলিয়া তাহাকে 

বন্ধন করিয়। লইয়। গেল | 

আমি ছিলেম কি, হোঁলেম কি, আর বাকি হয়। 
কিনা বলে লেখক, কি কথা! ন। কয় ॥ 

সৈৎহের রমণী হোয়ে সই মর্ষে মোরে আছি । 

থেজল? গু ই ! 

সন্্যাসীর। ধানিরামকে বন্দী করিয়। নলন্দার ভগ্ন মন্দিরে 

টপন্থৃত করিয়া মুখের বস্্ মোচন করতঃ সেই বক্র দিয় 

হস্তদ্বয় বদ্ধ করিল, একটী গ্ুছে পুরিয়া কহিল “এ ঘর হইতে 
বাহির হইতে চেফ! করিলেই প্রাণে মারিব চুপ যরিয়া - 

খাক।” 

ধানিরম জিজ্ঞবীস। করিল, ভাহার। কে, আর কি নি- 

মিত প্রত করিয়াছেন? তাহার] উত্তয় করিল, আমর নাগ" 
সন্ন্যাসী কল্য রাত্রে আমাদের কএক জনকে তোমরণ ধৃত 
করিয়। লইয়। দ্বিয়াছ,তাহাঁর শোধ দিতেছি,এখন শৌয়খে । 

ধানিরাম--তাহাদিশকে ধৃত করিয়াছে শবণ করিয়া? এক 

প্রকার কারণ বুঝিতে পীরিল”' তাহাদিখকফে সমস্ত ববত্বাস্ত 

কছিয়া বলিল “যে-ভীই, এ সকল তুল ক্রমে হইয়াছে, যদি 

তোঁমর1 আমাকে নিতাস্ত ন! ছাঁড়িক্া! দেছ তাহ! হুইলে 



২১৬ এতিহাসিক-নবন্যাস। 

হুনুমন্তে পত্র খাঁনি পাঠাইয়। দেও | তাহার! ধানির নিকট 

 হুইতে পত্র লইয়া হাস্য করতঃ ছিন্ন করিয়া? ফেলিল | 
ধানিরাম ই] করিয়া রহিল, নিরূপায়, শরীর নিদ্রায় 

অবশ, এক্ষণে নিদ্রা যাই উতঠিয্া। এখন পলায়নের একট: 
উপায় করিব এই স্থির করিয়। শয়ন করিল, অন্প ক্ষণের 

মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূত হইল | 
দ্বিপ্রহরের পর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, উঠিয়। বসল, এক জন 

সন্গাসী এক কুমণ্ডলু জল ও কএক ফল ভক্ষণ করিতে দিল, 
ধাঁনিরাম হস্তপদাঁদি প্রক্ষাঁলন করিয়! কএকটী ফল ভক্ষণ 
করিল, বক্রী ফল চাদরে বন্ধন করিয়ণ পুনশ্চ আপা1দ মন্তক 

মুড়ি দিয়! শয়ন করিল, তাহার অভ্যন্তর হইতে চতুর্দিক্ 

অবলোকন করিতে লাশিল, কি কথা! বাঁত্রা হইতেছে মন 
রাখিল এক জন জন্যাঁসী আসিয়। কহিল “ওহে আর এক 
জন ছেোক্রাকে আগের বন্টিদেবীর মন্দিরে তাড়াইয়' 

পরেছি, কিন্ত ধরিতে পারি নাই” সকলে কারণ জিজ্ঞাস) 

করাতে সে আর কছিল, ভাই তার হাতে একট মহিষের 

শৃঙ্গের ধন্বক আছে আর তীরও আছে আমর এগতে থে- 
লেই তীর জুড়ে বসে, ছৌঁড়াটাকে বেস দেখিতে, এক খান 
লাল বালাঁপোৌষ, ও কাগডিমি পীয়জীম! ও এ রঙ্গের 
অঙ্গরাখ এখন ভাই তোঁমর। এস, ব্যাটাকে ধধারে আনি-- 
আমি চার জনকে রেখে এসেছি ।”” 

“চল” বোলে প্রায় দশ বার জন উঠিল। 
ধানিরাম শয়ন করিয়1. সমন্ত শুনিল, প্রাণ উড়িয়া 

গেল, মহিষের বনুক, লাল বালাপোষ, কাঁগডিশি জমা, 
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আর পায়জামা) বড় জুম্দর --এ নিশ্ট্স রাজকুমারী, উপায় 

কি? এবার নিশ্চয় ধরিবে, এর বে কাঁগুজ্ঞান শুন্য, টের 
পাইলে ধর্ম রক্ষা ছওয়! ভার হইবেক, এখন কি করি, ধরাত 

পড়িয়াছেন, এখন জাঁতটা রাখিতে পারিলে হয়। এই 
ভাবিয়! উঠিয়া বসিল-সন্যাপীদের ভাঁকিয়! কহিল--“ভাই 
অমি ওকে চিনি, তোমারা যদি তাঁকে কিছু না বল তো 

'আমি বুঝাইয়। বিন কষ্টে ধরিরা দিতে পারি ।% 

তাহার! ধানির কথায় সম্মত হইল, কিন্তু তাহার হস্ত পদ 
উত্তম করিয়। বন্ধন করিয়া! লইলঃমন্দিরের নিকট গমন করিয়' 
পদের বন্ধন মৌচন করিয়। ভাঁীড়িয়। দিল | 

ধানিরাঁম মন্দিরের নিকট আপিয়1 উচ্গৈত্বরে কহিল, 
মতি! আমি ধানি, মন্দিরের দ্বারে আসিয়। কহিল «ভয় 

নাই আমি ধানি শীস্ব দ্বার খুলে দেছ।” 

দ্বার খুলিল? ধাঁনিরাম ভিতরে শিয়া দেখিল ম্ামতী 

বটে-জিজ্ঞাস। করিল+ কেমন মন্দির আস্ত কি না? 
স্সমতী উত্তর করিলেন “হু কোন দিকে ভাঁঙ্গ1 নাই |” 
ধাঁনি “তবে দ্বার কদ্ধ কর” স্ুমতী দ্বার দ্ধ করিয়? 

দিলেন, ফিরিয়া ধানিরামের হুজ্তের বন্ধন মোচন করিলেন | 

দি৬৬ ধনুর্বাণ হুন্তে লইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ ক- 
ল, তিনদিকে তিনী বাতায়ন রহিয়াছে, স্থমমতীকে কদ্ধ 
রা কহিল | ও দিকে মন্দিরের দ্বার কদ্ধ করাতে সন্স্যাপী- 
দের মনে জন্দেছ জশ্থিল, তাহারণ দ্বারের নিকট আসিয়। 
দ্বার ঠেলিল ধানিরধম ভিতর হইতে বলিল “সোরে যাও 

তা নাঁছেোলে তির্ মারিব” তাহারা ভয়ে একটু রিয়া 
১৯৯ 
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দাড়াইল, ধান্নিরাম পুঙশ্চ কহিল, “এক্ষণে শুন অণম।র মাম 

ধানিরাম, আমার তীর শিক্ষা তোমর। বিল্পক্ষণ জান, যে 
খুনে মনে করিব সেই খাঁনেই ভীর মারিঘঃ তোমাদের সঙ্গে 
আমার কোন বৈরিতা নাই তোমরা বৈরিতা ম1 করিলে 
আমি মারিব না» এক্ষণে যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয় তো 

: পরীক্ষা দেখ, এ বৃক্ষের মূলস্থ সন্ন্যাসীর হস্তস্থিত কুমগুলু 
ভেদ করি, দেখ” বলিয়া শর ত্যাগী করিল? কুমণ্ডলু বিদ্ধিয়। 

শর কাপিতে লাগিল, সকলে ত্রাসে শরক্ষেপীন্তরে গিয়া 
তর্জন গর্জন করিতে লাগিল | 

ধানিরাম চতুর্দিক দর্শন করিয়] দ্বার খুলিয়? যাঁছিরে 

দঈাড়হিল, পাঁলাইবার পথ দেখিতে লাশিল। এক জন 

সন্ন্যাসী ব্রিশল ফেলিয়! মারিল, ধানি সরিয়। গেল” ত্রিশুল 

দ্বারে বিদ্ধ হইয়া! রছিল, ধানিরাম এক তীরে তাহার হন 

বিদ্ধ করিল, সকলে পলায়ন করিয়। আর দূরে দাঁড়াইল। 
ধানিরাম চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অগ্ভ, পলায়ন 

কর ভার ভাবিল, প্রার সন্ধা হইয়াছে হুই ক্রোশ পথ 

যুঝিতে যুঝিতে যাইতে হুইবেক, রাত্র হইলেই সর্ধনাশ হুই- 

বেক, অগ্ঠ রীত্র এই স্থলেই কাটান শ্রয়, ভাবিয়া মন্দিয়ের 
ভিতর আসিল ত্রিশুলটী উত্তোলন করিয়ণ শুমতীর হস্তে 
দিয়া কহিল «আপনি বাছিরে দাঁড়াইয়া দেখুন যেন কেন 
আমার পশ্চাতে আসে ন1৮ ধানি ধনুর্ধ্বাণ হস্তে লইয়া? 

শুক্ক শবখাদি সঞ্চয় করতঃ নমে্ভীকে আহ্বান কণরয়1 মম্দি- 
রের দ্বার কদ্ধ করিল চতুর্গিক্ত দেখিয়া! চ্ছমতীকে জিঙ্কান। 

কর্রিল «আপনার আহার হই ছে ?% 
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তিনি উত্তর করিলেন “ন1 কল্য সন্ধ্যা অবধি আহার হয় 
নাই এই স্ছলেই ঘুরিয়1 বেড়াইয়াছি।৮ 

ধানিরাম, নিজ বস্ত্র হইতে সন্রাসী দত্ত ফল আহার 
করিতে দিল, স্মমতীর আহার সাঙ্গ হইলে শুইতে কহিল, 

স্বয়ং ধনুরস্তে মন্দিরের চতুর্দিকে বেড়াইয়া চৌকি দিতে 
লাশিলঃ দূরে সন্নাসীর] উ“কি ঝুকি মারিতেছে ময়নগেোচর 
হইল, ডাকিয়া! বলিল “খবরদার,একশ হাতের ভিতর এসন 

নিশ্চয় মারিব1”% 

ক্রমশঃ জন্ধ্যা হুইল ধানিরাঁম কাঁ্ঠে কাচ্ঠ ঘর্ষণ করিয়1 
অগ্নি নির্গত করিল শুষ্ক পন্সব গুলি মন্দিরের দ্বার সন্থাখে 

স্বশলাইয় দিল, মন্দিবের ভিতর আবসিয়। দ্বার কপ্ধ করিল! 
একবার এ বাতীয়নে আরবার ও বাতায়নে নয়ন' দিয় 

দেখিতেছে অপ্প শব্দেই +ফের, খবরদণ্র” বলিয়1 চিৎকার 

করিয়! উঠিতেছে, অত্যন্ত সাবধানে রহিল, ফি জানি কেহ 

যদি মন্দিরের দ্বারে অগ্নি লাগাইয়। দেয় | 

স্ুমতী এক ধারে নিদ্রা যাঁইতেছেন, ধানিরাঁমের “কেও” 

“আবার খবরদারেতে” এক২ বার চমকিয়) জাগ্রত হইতে- 

ছেন। 
মন্দিরের সম্মুখে ধাঁনি কৃত অগ্নিতে আলে করিয়াছে, 

বহির্ভাশে সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে | 
প্রথম রাত্রে ছুই একটা প্রস্তর যন্দিরের দ্বারে আসিয়' 

পড়িয়াছিল+ কিন্ত রাত্র অধিক হইলে আর কোন সাড়া শব্দ 
রস্ছিল না, ধানিরাঁম' ভাহারখ চলিয়। গেছে ভাঁবিয়1 বতা- 
য়নে মুখ দিয়! দেখিল, অমনি টকাঁদ করিয়1 একটী তীর 
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তাহার উষ্জীধে আনিয়] বিদ্ধ হইল, ভাগ্য বশতঃ উফ্জীষ 
ভেদ হইল ন1। 

ধানিরাম উদ্ভীষ হইতে তীর খুলিয়! বাঁতায়নটী প্রস্তর 
দিয়! কদ্ধ করিল, মনে ভাবিলঃ কলা পলায়ন ভীর হুইল 

এক জন ধাঁনকীও অরছে, দ্বারের নিকট বসিয়ণ উহ্নীর ফাক 
দিয় বাহিরে দৃষ্টি রাঁখিল | 

ক্রমে দ্বিপ্রহর গত হইল, ধাঁনিরাম, অর চক্ষু খুলিয়। 
রাখিতে পাঁরে না! উঠিয় বেড়াইতে আঁরস্ত করিল, ক্রমে 
ভিন প্রহর রাত্র অবসাঁন হুইল, স্ুমতীর নিদ্রা ভঙ্গ ছইয়' 

“ধশনিরীম* বলিয়। ডাঁকিলেন “কত রণত্র হইয়াছে? জি- 

জ্ঞান করিলেন, প্রায় রাত্র শেষ শ্রবণ করিয়। শীত্রো্খান 
করতঃ ধাঁমিরামকে শয়ন করিতে কহিলেন, স্মতীকে অত্যন্ত 

সতর্ক থাকিতে কহিয়্ণ ধানিরাম নিদ্রা গেল। ক্রমে প্রভীত 

হুইল,দূরে জন্যাসীরা রহিয়াছে স্পমত'র নয়নগৌচর হছুইল-_ 

মনে ভয় হইল, অনাহারে আর কত দিন থাকিবেনঃ এখন 

পানিরাঁম ভরসা ভাবিলেন, তাহার প্রতি নেত্রপাঁত করি- 

লেন, ধাঁনিরাঁম অকাতরে নিদ্র। যাইতেছে একব'র নিদ্রা 

ভঙ্গ করিতে অভিলাষ হইল, আবার ভাবিঙ্লেন, সমস্ত রাত্র 

জাঁথরণ করিয়াছে অপ্প নিদ্র! যাঁউক, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে 
যাহ) করে করিব । ৃ 

্র্ধ্য উদয় হুইল, ক্রমে বেল হইল, ধানিরামের নিদ্রা 
ভঙ্গ হইল, পার্খ মোড় দিয় উঠিল । 

স্মতী জিজ্ঞাস! করিলেন, “ধানিরি উপাঁয় কি সন্গ্যাসী 
রাত রহিয়াছে | 
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ধানিরীম “ভয় কি” বলিঙ্গা। শীত্রো'খান করিল বাতয়ন 

দিয়! চতুর্দিক অবলোকন করিল, প্রায়'২০ জন নাগ? রহি- 
য়াছেঃ একলণ হইলে কোন ভাবনা ছিল না অক্লেশেই পলা 
ইতে পারি, তাহার সহিত ' ছুটিতে অপ্প লোকেই পারক 
হয়, কিন্ত তাছ1 হইলে রাজকুমারীর দশ1 কি হইবেক--এই 
ভাবিয়। জিজ্ঞাস করিল, “দিদীরাঁণি আপনি অর্ধ] ক্রোশ' 
ছুটিতে পারিবেন ?% 

স্মত্তী নিরাশ্বীসে কহিলেন “আধ্ ক্রোঁশ ! এত খাঁনিত 
আমি পীরিব নখ, এ গীছ্টী অবধি ছুটিতে পাঁরি।” 

ধানিরশম, “নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ” ভাবিয়্জ স্মে- 
তকে কহিল*আপনি বন্ুন স্যোগ বুঝিলেই এখন বলিব | 

ক্ষণেক এদিক ওদিক্ দেখিয়! দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগী করিয়া 
ধানিরাম জিজ্ঞাস! করিল, দিদীরাঁণি তোমাকে অমাঁদের 
লাটীতে যাইতে বলিয়। ছিলীম, ছেখ। আসিলেন কেমন 

কোরে? ল্থমতী দীর্ঘ নিশ্বীস ত্যাগ করিয়ণ কহিলেন “সে 
বিপদের কথা আর বৌল না, তুমি যা বলিয়াছিলে রক্ষ- 

কেরা আমাকে তুমি ভাবিয়1 ছাড়িয়া দিল, আমি ক্ষণেক 

পরে তোঁমীদের বাড়ীর নিকট বীয়া উপস্থিত হইয়। দেখি 

যে মনোৌহরকে বন্দী করিয়) লইয়শছে আর তোমাদের বাী 

লুটদরণীজ করিতেছে, আমি এই দেখিয়। অমনি সেখ হইতে 
ফিরিলাঁম, ভাঁবিলাঁম কোখীয় যাই, একবার মনে করিলাম: 
রাজবাড়ীতে খাই আবার ভাবিলাম তাহাপেক্ষা মরণ যক্গল, 
১শেষে নলন্দায় দাদীর কীছে বাঁইব শ্ছির করিয়] নগর বাঁ- 

হির হইলাম, পখে' অনেক লোক চলিতেছে,মনে ভাবিলাম, 
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চিনিতে পারিবে, মাঠ ভাঙগিঙ্সা ঘাই, মাঠ দিয়া অনেক দূর 
আসিয়া*রাত্রে দিকুত্রম হইল, অত্যন্ত ক্লাস্ত ছইয় পড়িলাম, 
একটী-রক্ষতলে বসিলাম, বসিয়া২ খুমাইয় পড়িলশম, দিদ্রা 
ভঙ্গে দেখি বেল? হইয়াছে, আবার চলিলাম,সম্ুখের জলা- 
শয়ে জল পান করিলাম, এমন সময় দেখি চারিজন সন্যাসী 
আমার দিকে আসিতেছে, মনে ভয় হুইল, আমি উঠ্রিয় 
এই মন্দিরের দিকে আসিলাম, তাহার? দীঁড়াও২ বলিয়" 

আমার দিকে ছুটিল, আমিও ছুটিয়। মন্দিরে প্রবেশ করি- 
লাম, আমার পৃষ্ঠে তোমার তীর ধনুক বাঁধ আছে মনে 
পড়িক্, ধনুক মোচন করিয়া একটী তীর জুড়িলাম, তাহার" 

তীর ধনুক দেখিয়1 অন্তর হইতে অনেক ভয় দেঁখাইলঃ আমি 
কিছু ন1 শ্রবণ করিয়। মন্দিরের দ্বার কদ্ধ করিয়। দিল'ম, 
ভীর মারিব বলিয়া! ভয়. দেখাঁইলাঁম, তাহার আর কেছ 

নিকটে আদিল না, তার পর তুমি আঁসিলে, এখন তোঁমাকে 
ওর) ধোরে ছিল কেমন কোরে বল, শুনি, ধাঁনিরাম ম্থীয় 

ববস্তান্ত সমস্ত বলিল, কিন্ত চঞ্চলার কিবা তার বিমাতার 

নাম উল্লেখও করিল না| 

সুমী সমস্ত শ্রবণ করতঃ শীহরিয় উঠিলেন, ধাঁনিকে 
অনেক আশীর্বাদ করিয়1 কন্থিলেন, “ধানি আমাকে যদি 

এ শ্বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পার তবে তোমার আমি 
উপকখর করিবঃ যখ চখবে তাই দ্দিব।” 

ধানিরাধ এতদৃশ্রবণে ক্ষণেক ভাবিয়া কছিলেনঃ “দিদি 

এক উপায় আছে আমি বার হইয়া পলায়ম করি, তুমি, 
দ্বার কদ্ধ করিয়া তর ধনুক লইয়। থাঁক*, যদি এক প্রহর 
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কাল থাকিতে পার তাহাঞ্ছছইলে আমি নলান্দা থেকে 
সাহায্য আনিতে পারিব-কেমন আপনি ভরসণ করিয়" 
থাকিতে পারিবেন? এই বৈ.এক্ষণে আর উপায় দেখিতে 
পাই নি 1” 

্ূমতীর মুখ স্তাইয়। শেল, মনে ভাবিলেন ধানি 

তাঁকে ছেড়ে পালাবার চেফী। পাইতেছে, সন্দিপ্ধ লোঁচনে 
ধানির প্রতি চাঁছিলেন | 

ধানিরাম এই কথপোঁকঞ্ন করিতেছিল ও এক২ বার 
উঁকি মারিতে ছিল স্মতীর ভাব দেখিতে পাইল না» পিচন 
ফিরিয়া! দ্বারের ফাঁক দিয় বাহির দেখিতে ছিল তাহার 

দৃষ্টিগোচর হুইল, :যেন এক দল অশ্বারোহী সৈম্ত আসি- 
তেছেঃ তাহার? নিকটে আনল ধাঁনির মনে দেশ্ত ভাবিয়া? 

তরস1 হুইল-আঁবার নির্ভরন1 হইয়। পড়িল তাহার আ” 
সিয়! সন্ত্যাসীদের সহিত মিলিত হইল ! 

" সকলেই অশ্ব হুইভে অবতীর্ণ হইলঃ কেবল এক জন কি 

কথ বাত্র' কহিতে লাঙ্সিল, আর একং বার মন্দিরের দিকে 

'অঙ্গুলি দিয়! দেখাইতে লাশিল। 
ধানিরশমের প্রীণ জুখোইয়া। গেল এর কবচারত সৈন্য 

তীরে কি করিবেন । 
সুমেতী ধানির উৎন্ুকাস্ দর্শন করিয়া! মনে ভয় হুইল 

তিনিও আনিয়া উঁকি মারিলেন, “ধানি এবার কি ছবে+ 

বলিয়া উঠিলেন | ী 
- *ভয় কি” বলিয়া ধানি আশ্বাস দিয়! কহিল, আমি 
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এই বারে যদি পলাইতে পারিঞ্চতবেই হোল, তা ন। হেণলে 
আর উপায় নাই তুমি দ্বার ভাল কোরে দিও |” 

স্মতী উ'কি মারিতে ছিলেন.কছিলেন, “এ আম্ছে” 
ধানিরীম দেখিল যে যখার্থই বটে--এ অশ্বারোহী মন্দি- 
রের দ্বারাভিযুখে আমিতেছে, ধন্ুফ্ধে তীর বসাঁইল দ্বার 
খুলিয়া! দিয় স্থমতীকে কহিল, “এই শেষ” কবচে আর তীর 
বসে নাতুমি দ্বার দিও |” 

স্মতী ত্রিশুল হস্তে আন্ত পুকষকে দ্বারের পার্খ হইতে 
এক দৃষে দেখিতে লাগিলেন | 

আগল্ত পুরুষ নিকটে আঁনিলেন, ধাঁনি তীর বদনে লক্ষ 

করিল-এমন দময় স্মমতী ধানির হস্ত ধরিয়া মিধাস্ণ 
করিয়ণ প্রকল্প ্বরে কহিয়) উঠিলেন-_খাঁনি দাঁদ! বাবু ৮ 

ধানি চমৃকি দৃর্টিপাত করিয়া! কহিল “তাইত, আর ভয় 

নাই” “জগদীশ রক্ষ+ মন্দির হইতে বাঁছির হুইয়। প্রণাম 

করিল | . 

মাধবলশল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন “কেও 

ধানিরখম আয়২ আর ও কে?” 

স্থমতী লজ্জায় লুকাইয়1 দীড়াইয়। ছিলেন ধানিরীমকে 

কহিলেন “দাদীকে ভিতরে আনিতে বল; 

তা করাতে 
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-- “ছেষে অশ্ব, গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে 
রাজ কেতু, মুুমুছঃ হস্কারিছে মাতি 
রণমদে রাজসৈন্য-কিন্ত কোন্ হেতু ? 
সাজিছ কি নররাজ যুঝিতে সদলে 

 * গ্রতিবিধিৎলিতে 

মাহ মং দত | 

স্ুমতী লজ্জায় জড়শড় হুইয় গীত্রে বন্ত্র উত্তম রূপে 
আচ্ছাদন করতঃ ভূমিষ্ট হুইয়1 প্রণাম করিলেন, পুরূষবে শ 

বশতঃ লজ্জায় নত্রমুখী হুইয়। দীঁড়াইলেন। 
মাধবপ্রসাঁদ ভূমিষউ প্রণাম দর্শনে আশ্চর্য্য হইলেলঃ 

মস্তকে হস্ত প্রদান পুর্বক মুখোত্তোলন করিলেন,মনে সন্দেহ 

জন্মিল, মস্তক হইতে উষ্জীষ মোচন করিলেন, মনে স্মমতী 

জন্য শঙ্ক। দূর হুইল, দীর্ঘ নিষ্বাান ত্যাগ করিয়ণ প্রকুল বদন 
কহছিলেন--“মতী যে" সাঁদরে মস্তক ত্রাণ লইলেন, তবে মতী 

এখানে কেমন কোরে আনিলে 2 আমি শঅনিয়াছিলাম যে 

ভোঁমীকে নাকি রাঞ্জগুর আর চতুরে যুটে হরণ করিয়। ছিল, 

তবে সে কথ? কি মিথ্য1 ?” 
«€আ'জ্ঞ। সে কথণ বড় মিখ্য1 নয়” বলিয়। ধাঁনিরাঁম সমস্ত 

রভাস্ত আস্ভোপীন্ত বর্ণন। করিল,তাহার বিশ্বাতার কথ! ন্ুম- 

তর নিকট ন1 বলিয়া, মাধবলণলকে অন্তরে লইয়1 বলিল । 

মাধবলশল দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করতঃ কহিলেন, যাক 

তিনি মাত? বটেন, তাহার বাকা শিরোধার্ধ্য ক্রটি করিব 

া। 

মাধবলাল পুবর্ধশর স্ুমত'র নিকট আসিয়। কহিলেন 
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মতী তোমার একার্য্যটী ভাল হয় নাই, যত বড় হইতেছ তত 
কি এই জ্ঞান হইতেছে, হমুমস্তের নিকট থাকিলে তোমার 

এমত.কি ক্ট হইত, এক্ষণে আমি যদি না আসিতাম তাহা 
হইলে কি হইত বল দেখি ?” ছিঃ 9 কোন জ্ঞান হয় 

নাই | 

স্ুমতীর মুখখানি কাদ২ হুইল, চক্ষে জল আসিল, মাধব 
লীল এতৎ দর্শনে “আচ্ছ। যাহ? ছইয়শছে তখহার ত আর 
উপায় নাই এস" বলিয়। নিকটে আনিয়। চক্ষের জল 
পু্থাইয়া' দিলেন, হাঁমিতে২ “এক্ষণে জাবার উদ্ক'ৰ পর” 
বলিয় উষ্ত*ব বন্ধন করিয়া দিঙ্গেন, ফিরিয়1 ধানিরাঁমকে 
কহিলেন 

“যাহা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত অশর আমি কিছু ব- 
লিতে ইচ্ছ। করি না, কিন্ত দেখ এমন পরামর্শ জেন আর 
দিও ন1'? এক্ষণে তুমি নলন্দায় শিয়া শিবশঙ্কর বাবুকে আ- 

মার নিকট এইখানে আসিতে কহ গে, আর এক খাঁন ভুলি 
আনিতে কহিবে, যদি ভুলি কেন জিজ্ঞাসা করেন তবে 

বাঁলবা-ঈষদ্হাস্থে সুমতর প্রতি চাঁছিলেন, স্মতী' নস্রমুখী 

হইনুলন--*বলিব1 যে অমীদের একজনের পদ ক্ষত হইয়াছে 

কেমন মতী এই কথ বলিবে, না ভোমার নাম করিবে ?” 
ঈষদ্হাঁন্ঘে সুমতীকে জিজ্ঞাস করিলেন 

স্লমতী লজ্জায় অধমুখী হইয়। কহিলেন” যাতে ভাল হয় 

তাই বলিয়। দিন, মুখ ফিরাইয়। কহিলেন, আমার নাম 

কোত্তে হাবে না।” 

«আস্ছ। তোমার নাম করিবে না” বলিয়া হাঁলিতে২ উ- 
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ঠিয়! গেলেন “ধানিরামকে কছিলেন যাও আর দেরি করিও 

না1? 

ধানিরাম করপুটে কহিল” আমার বলিতে লঙ্জী হই- 

তেছৃ, কাল অবধি এখন অশহাঁর ছয় নাই, আহার করিয়া 

গেলে আমি লহমার মধ্যে সংবাদ দিতে পারিব।” 

মাধবলাল চমকি উঠিয়া! কছিলেন--দে কি, মতী কি.খাঁ- 
ইয়। ছিল ? 

*তিনটী ফল” ধাঁনির।ম উত্তর করিল। মাধবলশল ব্ন্ত 
সমস্ত হইয়া! ধানিকে আহার দিতে কহিয়ণ, ম্বহান্তে লুমতীকে 

পর ফলচয় আঁমিয়! দিলেম, জলও দিলেন, আহার করিতে 
কছিয়া স্বয়ং বাহিরে আলিলেন। 

অশ্বারোছীর1 কয়েক জনকে চৌকির নিমিত্ত রাখিয়া 
সকল কবচনগ্ন করতঃ আহবরাদি প্রস্তত করিতে আরস্ত 

করিল, ছুই প্ররের সময় প্রহরির1 সংবাদ পাঁঠাইল যে 

কএকজন অশ্বীরোহী সৈন্য আর একখানিডুলি প্রান্তর দিয়! 

আমিতেছে। 

এতদ্শ্রবণে মীধবলাল অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ঘে 

ধানিরাম শিবশঙ্কর বাবু ও ভুলি আমিতেছে, ক্রমে তাহারা 
আনিয়া উপস্থিত হইল | 

মাঁধবঙাল শিবশঙ্কর বাবুকে অস্তরে লইয়। স্ুমতীর 

সংবাদ দিয়া কহিলেন, “এবিষয় যাহাতে কেহই ন1 টের 

পায় এমত করিবেন, স্থমতী আমার সহিত ছিলেন এমন 

বচিবেন |” 
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শিবশস্কর বাবুধানিকে আর তাহার রক্ষকগণকে ডা- 

কিয়! স্ুমভীকে নলন্দায় লইতে কহিলেন, 
স্মতীর শীমনাস্তে মীধবলাল শিবশঙ্কর বাবুকে গায়ের 

বাত্র! জিজ্ঞাস! করিলেন । | 

শিবশঙ্কর কহিলেন, এ সকল ঘটন1 আমি কিছুই জীনি- 
তাম না, কল্য গ্রত্যুষে ধাঁনিরাম আমাকে এই সমস্ত সংবাঁদ 

দিয়ীছিলঃ আমি সমস্ত শ্রবণ করিয়। কাক! মহাশয়কে 

জানাইলাম, তিনি প্রথমে অড্ত ভাঁবিয় বিশ্বাস করিলেন 

না) শেষে আমার কথীয় বিশ্বাস করিয়। আমাকে হনুমন্তের 

নিকট পাঠাইিলেন, আপনি রাঁজগুছে গমন করিলেন, আমি 

বিহারে পেধছিয়! হনুমন্তকে সমস্ত বলিলাম, তিনি হেসে 
উড্ভ়খইয়1 দিলেন, বলিলেন তুমি ভাই-কি বল, রাজগুক অতি 

ধার্মিক, একাছ্ারী, তাহাকে এই অপবাদ আমি গতিক 
বুঝিয়। ও কথা ত্যাগী করতঃ মনোহর ও জগনীথের ক্ষমার 

জন্য অনুরোধ করিলাম | 

হুনুমন্ত গম্ভীর হুইয়1 উত্তর করিলেন, “সে আমার প্রজার 
কথ আপনাদিশের সে কখ। কহ? উচিত হয় মণ, যেমন 
বুঝিব তেমনি করিব*স্পআমি ছাড়বার লোক নহছ, রাজা 

মহীপাঁলের নাম করিলীম,রাজণৃহের নার্ম শ্রবণ করিয়। 
ক্ষণেক সর হুইয়! রছিলেন, আমি জানি হনুমত্তের মহিনীর 
সছিত বিবীহ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছ4, ন। বলিতে পারিবে নণ, 

উ'ঃ রঃ করিয়া! মনোহরকে খালীস দিলেন”আর জগন্নীখের 
শিরমকুব হোল, আমি বিদায় হইয়1 বৈধালীন আসিতেছ্ছি 

এমন সময় দেখি কাকা ষহাঁশয় আসিয়! উপস্থিত, তাঁকে 
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আপনি বিশেষ জানেন, য1 ধরেন তার "একট! শেষ না 
করিয়। ক্ষান্ত হন ন1। 

তিনি তোমার আর রাজগুকর অত্যাচার নিমিত্ত ত্বয়ৎ 

মহারাজ কর্ণ দাহারিয়ের সমীপে গমন করিতেছেন,আমাকে 
সমস্ত ভার দিয়া কল্যই যাত্র! করিয়াছেন । 

আমি সন্ধার পুর্বে নলন্দায় যাত্রা করিলীম, পথে দেখি 

যে বাঁকে সিংহ মাথায় হাত দিয়1বলিয়া আছেঃ আমাকে 

দেখিয় ভেউ২ করিয়1 কান্না, ক্কি বলে কিছুই বুঝিতে পারি 
না, শেষে রাম দৌবে আমাকে বুঝাইয় বলিলঃ যে আমরা! 

রাজগুকর নিকট চঞ্চলার জনা গমন করিয়াছিলবম, রাঁজগুক 

আমাদের কণণ শ্রবণ করিয়] উত্তর দিলেন, যে এরা পার্ল 
হইয়াছে, কাকে কি বলে তার ঠিক নাই, বাকের আর সঙ্ 
হইল ন?* হুএকটণ কড়া কথ? বোলে বসিল, গুৰজী বহিষ্কৃত 
করিয়। দিতে কহিলেন, মহুণ গোলযোগ হইয়া! উঠিল, আমি 
মাঝে পড়িয়া! এক রকম করিয়া সকলকে বাছিরে আনি- 
লশম |কিন্তু কোঁন মতে ফিরাইয়। লইয়া যাইতে পারিতেছি 

নাঃ কিছু বলিলেই আমাদের গালি দিতৈছে,--এমন সময় 

কাকে বলিয়া উঠিল, - বাঁব। ঘুঘু'দেখেচ ফাদ দেখনি তিনি 
রাজগুক তা আমাদের কি? অশমাঁদের মাগছেলে ধোরে নিয়ে 

যাবেন, আমি রাজার কেমন কোতয়াল তা আজ দেখাব, 

এই রাস্তায় বোসে রছিলাম, কেমন কোরে লইয়া যান 
দেখিবঃ “পখেঁখেছি বড়িষে মাছ আর কোথা যায়'* বলিয়। 

সকলকে ডাকিয়! বসেল। আমি অনেক বুঝাইলাম "কিছুতেই 
বুঝিলনণ, উত্তর কগ্গিল যদি নিয়ে পলায় তাহ! হইলে 

২০ 
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কৌঁখায় নাশীর্প প্লাইব, আবার দেখি মনোহর ও তহণদের 
সহিত বসিল, আমি স্মতীর-- 

ষাঁধব বাবু চক্ষু টিপিলেন। 
শিবশঙ্কর বাঁরু বুঝিতে পাঁরিয়। কহিলেন আমি “বাসী 

পৌছিয়! রাজণুছের সংবাদ পাইলশম, জ্ঞাত হইলশম যে 
রাজ! মহীপাঁল গুকজীকে এক পত্র পাঠাইয়খছেন, তার পর 

আর কৌন সংবাদ নাই, এক্ষণে আপনি কি করিবেন বলুন 
দেখি 1, ্ 

“কি করিতে আঁসিয়াছি তাহাণতো। দেখিতে পাইতেছ' 

জিজ্ঞাস? আর কেম কর ? অদ্য এত দিনের শোধ দিব, সক- 

লের আহশরীদি সমীধ1হইলেই বিহারে যাত্র। করিতেছি। 

শিবশঙ্কর বাবু জিজ্ঞানা করিলেন “ইছণরণ কে” আর 

আপন্ন ইহাঁদিশকে কৌথা হইতে পাইলেন | 
“ইহশরণ মাগী? জন্যাসী, ইহাদের মোহস্তকে আমি এক- 

বার বীচাই, অর এদের রশজগুকর উপর অত্যন্ত আক্রোশ, 
এক সঙ্গে ছুই কার্ধ্য নির্বাহ হইবেক-"এখন তোমার সহি 

ইছাঁদের পরিচয় করিয়া! দি। এর নাম রামদাঁস ইনি নাগী- 

দের উিন্যাঁধ্যক্ষ” বলিয়। তাহার নিকটস্থ এক জন নাগর 
হুন্ত্র ধরিয়। পরিচয় করিয়। দিলেন | 

পরস্পর যখোচিত আলাপের পর শিবশঙ্কর বাবু মাঁধব- 

লালকে কহিলেন “আমাকে কি সঙ্গে লইবেন ন1 ?” 

মাধবপ্রসাঁদ উত্তর করিলেন &ন! ভাই তোমার শিয্যং 
। আবশ্যক নই, কি জানি রাগের মুখে কি হয়, অদ্য আর 

ছাঁনিয়? কখা কহিব ন, প্রাণ লইয় টানাটানি হইবেক, 
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»দ্বহত্য1 ছইবার সম্ভাবন"ঃ তাঁতে আবার রাজগুক তোমার 
গিয়া! আবশ্যক নাই | 

শিব বাবু ক্ষথেক ভাঁবিয়1.জিজ্ঞাস! করিলেন "আপনি 
কখন্ যাত্র। করিতেছেন । 

আর হই দণ্ডের মধ্যে 4 

“তবে অনুমতি হইলে আমি আনি ” 

মাধবপ্রসাঁদ শিবশঙ্করের মুখ, প্রতি চাছিলেন--ঈষদ্ 

হসিয়ঞ শ্বন্ষে হস্ত দিয়! কহিলেন “তাহা হইবেক না, ভশ- 

ম্র1 যাত্রা করিলে পর আপনাকে ছীড়িব.৮, 

শিবশঙ্কর বাবু মস্তক ফুলকাইতে২ কহিলেন “*আচ্ছ; 
তাই সহিঃ এক্ষণে আমার লোকদিগকে বিদায় দিয়! আসি” 

বলিয়] স্বীয় কিন্করদিগের প্রধানকে ডাকিয়! কছিলেন | 

“তুমি বাঁটী হিয়া যত অশ্বারোহী ও পদীতিক একত্র ক- 
রিতে পার একত্র করিয়। বিহারের অবলোঁকিতেশ্বরের মন্দি- 

রের পার্খের আজ্স বাথানে লুকাইিয়া থাকে, অধিক লো- 

কের আবশ্যক নাই, কিন্ত যাহাঁদের লইবে তাহার? যেন 
চোখা২ং যৌধ হয়ঃ আর 'আমাঁর রণঅশ্ব ও কবচ লইবেও 

"আর ধাঁনিকে ধনুক লইয়া সঙ্গে লইও, এক্ষণে যাহঃদেখ যেন 

দেত্ি না হয়, ইহণদিশের অশ্র্রে যেন পৌঁছিতে পার, সে যে 
আজ্ঞা বলিয়া বিদায় হইল, আবার শুন২ বলিয়া ডাকিয়া 

কহিলেন, “দেখ &কহু যেন টের না পায় আর কোথায় 
যাইতেছ যেন শ্রীমের লেশক জানে না১' আর মুখে আচ্ছ। 

করয়। রঙ্গ মাঁখিওঞ ও আমার কৌন ধজা কিন্ব। পতাক' 

লইও না| | 
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সে যে আজ্ঞা বলিয়। বিদায় হইল | 
অনস্তর শিব্শঙ্কর বাবু মাধবের সহিত বসিয়া অনেক 

কথ বার্ত! কহিলেন, মাধব খীরু কি করিবেন তাহ সমস্ত 

অবগত হইলেন। 

সকলের আহার সীঙ্গ হইল, 'সকলে রণসঙ্জায় যাত্র! 

করিলেন,প্রথমে অশবরোহী পিছনে পদাতিক ও ধানুফীচয় | 
শিবশঙ্কর বারু বিদায় লইয়। নলন্দাভিমুখে চলিলেনঃ 

রাজপথ অবধি পৌছিয়1 অশ্বের মুখ বিহু রাভিযুখেশফির! - 
ইয়া দিলেন অশ্ব বাম্ুবেগে চলিল। 

রূপবতী বিগড়ে যদি, যৌবনে হয় শেষ | 
শেষকালে বেশ ধারীর বেশ, পাকলে মাথার কেশ, 

পিরিতের শেষ হয় যখন'জীবন অবশেষ, ছয় মানের শেষ, 

প্রাণের শেষ হয় মর] বিশেষ ॥ 

যেমন রিপু'র শেষে সর্বনাঁশে, রোগের শেষে নাই আরাম | 

রাঁজগুক অদ্য বিদায় হইবেন তাহার রেশালাচয়ঃ স্গস- 

স্জিত হইয়1 দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পঞ্চদশ লৌহ কবচারত 

অশ্ব(রোহী সৈন্য, হুইটী হুস্তী, পঞ্চরথ, পদাতিক ও দাঁস 
ভতিতে প্রায় দুই শত লোক হুইবেক | রাজগুক ও চতুরজী 

পাশু। ছুই জনে নির্জনে বসিয়া! কখোঁপকথন করিতেছেন । 
রাজগুক পাগাজীর কর্ণে কি বলিন্বেন | 
পাগুাজী শিহরিয়। মস্তক নাড়িলেন | 
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রাজগুক বিরক্ত ভাবে ধলিল্নে ণতবে তৌমার যাহা? 
ইচ্ছ1-আঁমিত এক্ষণে চলিলাম একবার পাটলিপুত্রে 
পৌঁছিতে পারিলে আমার আর ভয় কি? কিন্তু তোমাকে 

যে স্ুপরামর্শ দিতেছি তাহা! শুনিতেছ না, মহা! বিপদে 
পড়িবে তাহার কোঁন সন্দেহ নাই--এই মন্দিরের মধ্যে 

নিঃসন্দেহ তাহার লুকাইয়। আছে যদি বার হয় তবেত 

সর্বনাশ, আুদ্ধ যে ভোমার হুইবেক এমত নহে আমীর ও 

হর্ণামমর পরিসীম1 খাকিবেক ন। | এখন সময় অছে আর 

শিশ্ন করিয় না একেবারে পরিক্ষার করিয়া অগ্নি লাগা 

ইয়া দেহ তোমার যখেকট অর্থ আছে অক্েশে আবার নি- 
শ্াণ করিতে পারিবেক, পণগডাজী গীলে হস্ত দিয় অন্য 

হস্তে আঁজনের লেম টাঁনিতে ছিলেন, কোন উত্তর দি- 
লেন না । 

গুকজী বিরক্ত ভাঁব ত্যাণ করতঃ ছুঃখ প্রকাশ কবিয়ও 
পুনশ্চ কহিলেন “এবার আমি কিকুলগ্নে যাত্রা করিয়াছি 

যে আমার সমস্ত কর্মে বিষ্ব ঘটিতেছে আর কুলক্ষণ 

দখিতেছি | মরা-মাধব জীবিত হছইল্, রাম শ্যামের সংবাদ 
শই, আবার শুনেছি যে সেই গয়ার গওমুর্থ ছুর্বর ন। 

কি মহীরাজের নিকট আমাদের বিপক্ষে অভিযেোণ-করিতে 
যাত্র। করিয়াছে, রাজা মহীপখল আমাদের এমত ভক্ত তার 

মৈন্ঠাপ্যক্ষ ন। কি আমাদের খাঁন! তব্রামি করিবেক, আমা 

দের পথ কদ্ধ করিয়াছে আবার আমাদের হনুমন্তকে এত- 

ক্ষণ ডাকিয়া! পশঠাইয়াছি তাহার দেখ নাই, আর সর্ধী- 

'পেক্ষা» আমার প্রিয়শিষ্য চতুরকে স্পরামর্শ দিলাম তিনিও 

ছা 

৯] 



হ৩% এতিহানিক-্নবন্যাস | 

অবজ্ঞ|! করিলেন, এক্ষণ্রে হই দিবসের জন্য আমোদ করিতে 
আজিয়1 মান বাঁচান ভাঁর হইল |, | 

এতদ্শ্রবণে চতুর করযৌড়ে কহিলেন, “গুকজী আমার 
অপরাধ কি? আমার যদি কোন ক্রটি হইয়া থাকে তবে 
আপনি যাহ)? বলিলেন তাহ1 সম্ভবেঃ অরঃ আর যে কথা 

বলিতেছেন, তাহার এক্ষণে তত প্রয়েশজন হয় নাই প্রয়ো- 
জন হইলে অখপনাঁকে আর বলিতে হইবেক ন11” 

গুকজী হস্ত ধৃত করিয়! কহিলেন “ওহে সময় থাকিতে 

কর্ম শেষ করণ ভাল, আবশ্যক হইলে সময় পাঁইবেক ন11” 

পাঁগুাজী উত্তর করিলেন “আঁজ1 অবশ্যই পাইবঃ আর 
ন পাইত আর ক্াহাঁকে বলিয়। রাখিব |” 

+ওছে এসব কর্মে আর কাহাঁকে বলার কর্শ নছে.নিজে 

কেই করিতে হয়, এই দেখ আমি কি আমার সৈগ্ঠ দিয়" 

পথ করিয়া যাইতে পারি ন+--অক্েশেই পারি, কিন্ত করিব 

কেন কিজীনি যদি কিছু হয়, হুনুমস্তকে ডাকিয়াছি তা- 

হাকে দিয়? এই কার্য সমাধা করিব “যণ শক্র পরে পরে 

যদি মহীপাল রাশ করেন, সে হনুমন্তের উপর করিবেন, 
যদি বিগ্রহ হয় তাহ" হইলে উহ্ারাই শেয়াল কুকুরের মত 
খেও খেই কৌরে মরিবে, এখন, উদোর বোঁঝণ বুধের ঘাড়ে 
আমাদের কি জাঁনিলে ছে, ভবিষ্যতে দৃষ্টি রাঁখিয়1 কার্ধ, 
করিতে হয়|” ূ 

এমত সময়ে' একজন. প্রহরী ছনুমস্তামন সংবাদ দিল 
উভয়ে গীাত্রোশাঁন করিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন, হুনুমন্ত 
সর্ধন্গ কবচারত রণ বেশে অশ্বোপরি ব্িয়! রহিয়শছেন 



অঙ্গ খণ্ড। ৯৩৫ 

হস্তে বিশাল ররষা। রাজ গুককে দেখিয়! নঅশিরে প্রণাম 

করতঃ বারী জিজ্ঞাস? করিলেন | 

রাজগুক আশীর্বাদ করিয়া! কহিলেন,“বাঁবাজী তোমাকে 
আঁর কি বলিব, খর্খ রাখা ভাঁর হইল, ঘোর কলি, কল্য 
রাজ মহ্থীপাঁল্ ভাঁছার কোতয়ালকে দিয়া আমার নিকট 
এফ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার মর্ম এই বে তাহার 

এক জন দাপীকে আমি হরণ করিয়াছি অনুগ্রহ করিয়া 
ছাড়িয়া! দিব |” 

“বাবা আমি ব্রযক্ষণ তাতে রাজগুক, এক সন্ধ্যাহ্থারী 

প্রায় সংসার ত্যাধ+ অশমার প্রতি এবস্প্রকার সন্দেহ করিয়! 

অবমাঁনন1 কর কি তাহার উচিত ? তিনি বিজ্ঞ ধার্িক রাঁ- 
লক নেন, তিনি যখন এমন কথ। বলিলেন, তা সেই অধা- 

শিক পাষণ্ড শিবশঙ্কর আঁর বলিবে ন1 কেন? সেও আলিয় 

একথা বলিয়! আঁফার অবমীননা করিয়া থঠেল--আর 
এখানে থেকে সুখ কি ? আমি অদ্যই যাত্র। করিতে ছিলাম, 

দেখি যেরাজ থৃহের কোতয়াল আমার সহিত যুদ্ধ করি- 

বেক+ আমাকে যাইতে দেবে না, আমার সৈশ্তাধ্যক্ষের ইচ্ছ! 
যেআমিযুদ্ধ করিতে অনুমতি দি-বীব1 আমি বদ্ধ ব্রাক্ষণঃ 

আমার কি যুদ্ধ শৌোভ] পাঁয়ঃ লেকে বলে প্যাঁর কর্ম ভারে 

সাজে অন্য লোকে লাঠী বাজে” এই ভেবে তোঁমাঁকে সংবাদ 
দিতে কহিলাম--বাবা তোমার আঁশায়ে খাঁকিয়! যদি 

আমার অবমীননণ হয়ঃ জ্্হা হইলে তোমারি অপমান, 

বাবা এক্ষণে বিনা কলছে যাইতে পারি এমন করছ, অমি 
'ৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমীর কলছে আবশ্তক কি।” - 



৯৩৬৬. এতিহাপিক-নবন্যাস। 

হনুমন্ত এতদ্শ্রবণে মহ দন্ফে কহিলেন “আমার রাজো 

কাহার সাধ্য যে রাঁজগুকর অবমাঁনন] করে, আপনি প্র- 
সত হউন আমি এক্ষণে রাজপথ পরিক্ষার করিয়া! দিতেছি” 
বলিয়। ত্বদলে নিংহদ্বার অতিক্রম করিলেন | অরে কখিত 

হইয়াছে যে অবলোকিতেশ্বরের পুরী নথুরীর.বহির্ভাগে, 
যেরাঁজ পথ নগরের দক্ষিণ দ্বার হইতে নলন্দায় শিয়াছে। 

তযছণারি এক শীখন বক্র হইয়1 এ মন্দিরের পুরী অবধি 

অশছে, সেই তেমাত্রা পথ কদ্ধ করিয়। বাঁকে মিংছ দলবল 

লইয়1 রহিয়াছে, নগরের প্রাটর চাপ্রিয়া ধাঁনকি ও পদী- 

তিক--অর কবচাঁরত আশ্বরেশস্থী ছুই শ্রেণীতে রাজপথের 

উপর রহিয়াছে । ূ 

হনুমন্ত ক্ষরণণেক বাঁকেসিংছের সৈন্য স্থণপন তাৎপর্ষ্য 
দর্শন করিয়া তাহার সৈন্যবধ্যক্ষ হরিবেধলও পঁশাডেকে জি- 

জ্ঞাসা করিলেন “কেমন দেখিতেছ ?” 

সে উত্তর করিল, বীকে ইদ্দিকে পাল টাল যণ? হউক 

রণ নিপুন বটে, যে প্রকীর উডননিড় স্থলে ধানুষ্ষীচয় স্থাপন 

করিয়াছে অশ্ব চলিতে পারিবে না আর যদি পদাতিক 

দিয় আক্রমণ করি তাহ] হইলে উহার) অশ্বারোহীদিশের... 

পিছুনে বাইবেক, আর যদি অশ্বীরোহীদিগকে আক্রমণ 

করি, তাহ? হইলে ধানুষ্ষীদের শর ও অশ্বীরোহীদের আক্র- 

মণ এক সঙ্গে সিতে হুইবেক, অনেক প্রাণী নাঁশের সম্ভা- 

বন) 1: | 

এতদ্শ্রবণে হুনুমন্ত কহিলেন “তাহার উপায় আছে? ভুমি 

এক দল সৈন্য লইয়ণ নীরের ভিতর দিয়! এ ধানুফ্ীদিগের' 



তাক হও । ৯১৩৭ 

পিছনে নগর দ্বার দিয়? বাছির হইয়! আক্রমণ কর আমি 
এখন অশ্বীরেশহীদিশ্সকে আক্রমণ করিব কিন্তু দেখ যদি, 

বিন রণে তাঁড়াইভে পার, তাহ? হইলে সর্ধণপেক্ষা উত্তম 
মামার রাঁজগ্ছের সহিত ধিরেোধেএকাস্ত ইচ্ছণ নাই*-- 

বলিয়ণ ব্বয়ং রাজপখ ত্যা্ করিয়া! পুরীর সম্মুখস্থ মাঠে 
আশ্বীরোহীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে আরস্ত করিলেন । 

এক জন লোক দিয় বকে সিংস্থছকে ডাকাইয়। পাঠা- 

লেন। 

নাকে সিংহ নিকটে আসিয়া] নমস্কার করতঃ দশায়মান 

হুইল | 

হুনুমন্ত তীঁহাার রাজ্যে তাহার এই প্রকার আচরণের 

কারণ জিজ্ঞাস1 করিয়া” স্বগ্ৰামে সসৈন্য যীত্র। করিতে অনু- 
মতি করিলেন। 

বকে সিংহ করযোঁড়ে উত্তর করিল “মহারাজ আঁপনফার 

এ অত্যন্ত অন্যায় অনুমতি, আমরণ) আপনকার সহিত কোন 

ব্সিঘ্বাদ করিতে আসি নাই ও কাহার সহিত কলহ করিতে 

স্ইচ্ছ1? নাইঃ আপনি অনুগ্রহ করিয়! আমাদের চঞ্চলকে 
“ছাড়িয়া দিতে বলুন, আমর] তাছাকে পাইলে সম্ভষফ হুইয়। 
ফিরে যাইতেছিঃ আর যদ্দি ভা) ন। দেনঃ তবে আমার মৃত 

দেহের উপর দিয়! রাজগুককে যাইতে হইবেক, আমাদিগের 
মাঁণ ছেলে তীহার ব্যবহারের নিমিন্ত ছয় নাই, বলিয়া 

ফিরিয়শ স্বদলে আলিয়া! মিলিল | 

হুনুমন্ত অত্যন্ত প্যাচে পড়িলেন, তাঁহার মনে২ মোস্ছি- 

নীর পানিগ্রহণ করিবার অত্যন্ত অভিলাধ--যদি আক্রমণ 



৯৬৮, এঁতিহামিক-নবস্যাস | 

করেন, তাঁছা হইলে মে আঁশখ বিসর্জন করিতে ছয়, আর 
যদি ন। করেম তাহা! হইলে কি বলিয়) তাছার প্রজাদের 
নিরুট মুখ দেখীইবেন, এমত সময় দৃষ্টি হইল যে তার 
কোতয়াল ধানুফীদিগের পিছনে আসিয়া! পড়িয়াছে | 

£আঁগীও” বলিয়1 অনুমতি দিলেন+অশ্বীরোহীর1 বয়লার 
ফলক নত করতঃ অগ্রসর হইয়। ছুই দলে প্রীয় মিশঠমিশি 
হুইল, হনুমস্ত “লাগাও” হুকুম দিবেন কি ন1 মনে আন্দৌলন 

করিতেছেন, এমত সময় বাঁকে সিংহ -“লাগীও৮ বলিয়া. 

আক্রমণ করিল, হনুমন্তও “লাগাও” অনুমতি করিলেন, 

উীহার অশ্বীরোহীর। অশ্বকে দীরীি মাঁরয়। বেগে আসিয়। 
পড়িল। 

বাঁকে সিংহ এমন অশ্ব মঙ্চালুন করিল, যে ভাছীর শক্রর 

ফলক তার গীত্রের ঠেকিল নণ। কিন্ত তাহার-ফলক ভাঁ- 

হাঁর*বিপক্ষের বক্ষে বিদ্ধ ইল, অস্্ছইতে ভূঁভলে পড়িল, 

ছুই দলে বিশীমিশি হইল--বরছণ ত্যাগী করিয়! অসি চর্শ। 
মু্ার মুষ্দ টানি চলিতে লাগিল, বাঁকে সিংহের দল অপ্প 
বশতঃ পিছাইতে লাশিল* ছুএক জন পলণইতে আরম্ভ 
করিল | ওদিকে পদাতিক ধানুফীচয় দেখিল যে তাহাদের 
পশ্চাতে শক্রর। আসিয়াছে, পলাইবাঁর পখ নাই, নখীরের 

প্রণচীর পিছনে করিয়ণ প্রাণপণে জুঝিতে লাখিল। তাহা- 

দিশের দল পিছাইতেছে হতোদ্যম 'ছইয়। মুখপাঁনে চাওয়া 

চাই করিতে লাগিল, কিন্তু মনোহর একল ভরস] দিয়? 

তাহাদিথকে লড়াইজেলাশ্িল। এমন জময়। ছনুমন্ত এক টান্ছি 



তক ব%।. ২৩৯, 

মারিয়া! বাঁকেকে ভূতলে পাড়িলেন, “মহারাজ কি জর” 
বলিয়! খনি হুইল | ূ 

“বারিব্রজ কি জয়” বলিয়? প্রতিধ্নি হইল | 

সকলে চমকি চাহিলঃ এক দল কবচারত অশ্বারোহী 

সৈন্য বিহারে ধানুষ্ধীদের আক্রমণ করিল, তাহার? ভঙ্গ 
দিয়। পুনর্ধীর নগরে প্রবেশ করিল, আগন্তক অশ্বারোহী- 
দিগের সৈন্যাধ্যক্ষ্য মনোহছরকে ডাকিয়া] অর এক দল অর্ী- 

রেএহী সৈন্য সঙ্গে দিয় গ্রামের ঘিতরকাঁর মন্দির আশক্রমণ 
করিয়। হস্তগত করিতে আদেশ করিলেন | 

আশশগীম্তকদিহের মধ্যে এক জন কহিল ”লালমাধবপ্রনাদ 

এই ধানুষ্ীপিগকে এস্থল হইতে লইর় অন্যস্থলে যাইতে আঁ- 
দেশ করণ কি ভাঁল 'হইতেছে, অশ্বাঁরোহীদের আক্রমণ 

করিতে গেলে ইহার? বিলক্ষুণ সাহাধ্য করিতে পারিত |” 
মাধবলাঁল উত্তর করিলেন,_ণরামদাঁস তুমি যা বলি- 

)তেছ তাহা যথার্থ বটে, কিন্ত যদি উচ্থার1 একবার নগরের 
৪ মন্দিরের দ্বার কদ্ধ করিতে পারে, তাহু। হইলে নকলি 

[ধফল হুইবেক, আমাদের চতুওণ সৈন্যেও কিছু করিতে 
'পারিব ন, আর আমাদিগের সম্ুখস্থ যোধদিগকে আমরণ 

অক্লেশে বিযুখ" করিতে পারিব এক্ষণে আইস আক্রমণ 

করি ।+ | 

ওদিক হনুমন্ত এই ব্ণাপণর দর্শনে আপনশর সৈন্ত 
পুনশ্চ শ্রেণী বন্ধ করিয়া মাধবলালের আক্রমণ অপেক্ষণ 

করতে লবিল্বেন--%এমন সময় আর এক দন অশ্বারোস্থী 

যোধ মন্দরের পার্খ হইতে” “পঠিরিব্রজ কি জয়” রলিয়। 
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তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হুইল ভাহাঁর য়োধের' 

ভীত হুইয়| পিছাইিতে লিল, এতদ্ দর্শনে হুনুমন্ত সকলকে 
মন্দিরের ভিতর যাইতে আদেশ করিয়! স্বয়ং বাছ1২ যৌথ 

লইয়া) সম্মুখ আটকাইলেন, বিপক্ষ ছুই দল একত্র হুইয়! 
আক্রমণ করিল, হন্ুমন্ত এক২ ঘায়ে অশ্ব শোয়ার সমভূম 

করিতে লাগিলেন | এক প্রকাণ্ড মেঘবর্ণ অশ্বোপরি সর্বাচ্ছ 

কবচ মুণ্ডিত-টাঙ্গি হুন্তে কালীস্তকালসদৃশ একবার পাশে 
একবার মধ্ো ঘুরিয়। যুদ্ধ করিতেছেশ বিপক্ষের ভীত 
হইয়। পিছবাীইতে লাগিল | 

নাধবলালের প্রকাশ্ঠি যুদ্ধ করিবার ইচ্ছণ ছিল নাঃ পাঙ্খ 

হইতে তাহার সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়। আর থাকিতে পারিলেন 
না, অসি নিক্কষোবিয়া অগ্রাসর হইলেন, হনুমন্ত দেখিব? 
মাত্র চিনিতে পারিলেন--“অআশহা । মাধবলাঁল যে? সান্ষি 

ধৌপাঁলের হাতে পিশ্ডি দিয়াঁছ ?% বলিয়া অর্থ ফিরাঁইয়' 
বজ্জীঘাতের মত এক টাঙ্গি প্রহার কর্রিলেন। 

মাঁধর অশ্ব চালনে মস্তক বাচাইলেনঃ ঢালে আধাত 
লইলেন, ঢাঁলের এক অংশ উড়িয়া! গেল, মাধব প্রান 

খড়াগীঘাঁত করিলেন, কিরিটী কাটিয়! মন্তক স্পর্শ করিল্ুঃ-” 
উভয়ে উদ্ভয়ের বিক্রম বুঝিতে পারিয়া সাবধানে জুঝিতে 
লশশিলেন, বাকি যোধের। যুদ্ধে ক্ষাস্ত দিয়! উভয়ের যুদ্ধ 
দেখিতে লাখিল। 

দুজনেই তড়িতের ন্যায় অশ্ব চালাইয় পরস্পরের বামে 

যাইতে চেঙ্টী পাইলেন, ছোট ছেশটি আঘাত ও খোঁচা 
চলিতে লাখিল; হর্ধারের ছন্তে চর্ম নাই ছুই এক অনুঙ্গ ক্ষত 



অক্ত খণ্ড। ২৪১ 

হইতে লাগিলেন, ছুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার অশ্বের পদ পিছ্- 
লশইলঃ অমনি মাধনলাঁল পুনশ্চ সবলে মস্তক অস্সাধাত 

করিলেন, শোৌণিত নির্গত হইতে লাখিল। যেমত আহত 

ব্যধস্ব চিৎকার. করিয়। আক্রমণ করে, তেমত হুঙ্কার দিয়! 

ছুই হস্তে টাঙ্গি সাপটিয়! হনুমন্ত প্রতি আঘাত করিলেন, 
মাঁধবলাঁল মস্তক সরাইয়খ ঢাল দিয় আটকাঁইলেন, ঢাল 
কাঁটিয়৷ আশ্বের মস্তকে পড়িল, টাঙ্ছি চুর্ণ হইয়া! গেল» মাঁধব- 
লালর অশ্ব আর্তনাদ করিয়া মাঁধবলশালের পদ চাপিয়। 

ভূতলে পড়িল-নিষ্কৃতি না হইতে২ হনুমন্ত'অসি নিক্ষো- 
দিয়া মন্তকে হুাঁনিবাঁর জন্য হুস্ত উত্তোলন করিলেন, 

(বাহুমূ্ল কবচ খাঁকে না) বানুমূল দৃষ্টিগোচর হইল, ধাঁনি- 
রামের চাঁপে তীর বসান স্ছিল, অমনি তীর বিদ্ধ করিল, হস্ত 
হইতে অসি খনিয়া পড়িল । সকলে মাধলালের সাহায্যে 

ব্যাস্ত, ছরিবোল্ল! অবসর পাইয়] হুনুমন্তকে লইয়। মন্দিরের 

£াটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল, দ্বার কদ্ধ হুইল | 

এমন জ্ঞান্স হয়, রাধার ভাগ্যোদয়, 

ঘুচিল কুহুর নিশি, আসি গোঁকুলে শশীর উদয়, 

গীত নিশিতে বাশি শুনেছি সোই বাজে বলে রাধা৩ ॥ 

মাধবলখুল মৃত অর্থ হইতে নিষ্কৃতি হইয় পুঅরর্বার অন্ত 

অশ্বারৌহণ করিলেন, মন্দিরের প্রাচীর হইতে ঝাঁফে২ শর 
পাত ছুইডেছে দেখিয় শর ক্ষেপীন্তরে দড়াইলেন+ আহত 

ব্যক্তিশণকে স্থবনাভ্তর করিতে আদেশ করিলেন, ধানি- 

২১ 



২৪২ এতিহাসিক-নবন্যাপ । 

রমকে ডাকিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করতঃ সে কখন আগমন 

করিয়াছ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধানিরাম ইঙ্গিতে তাহার 
নিকটস্থ এক জন যোধকে দেখাইয়া কহিল “শিববাতুর 

সহ্থিত আসিয়াঁছি 1 

মাধব বাবু ফিরিয়া! দেখিলেন শিবশঙ্কর বাবু রা 

হাসিয়া কহিলেন *আপনকার পাঁণলামি গেল না, এক্ষণে 

আঁল্গন একট] পরামর্শ কর যাউক 1% 
_ অনন্তর লখল মাধব প্রসাদ শিবশঙ্কর ও রামদাস বসিয়। 
অরক্রমণ পরামর্শ করিতেছেন, এমন সমর মন্দির ও পুরীর 

মধ্যস্থলের বাটী হইতে অধিকতর ধূম নির্গত হইতে লাগিল, 
মঠপবলাল ক্ষণেক দৃষ্ট করিয়া! কহিলেন--য1ঃ মন্দিরের পথ 
কদ্ধ হইল, এমত সময় ধানিরীম ছুটে অধনিয়। মাধবের 
পদদ্বয় ধৃত করিয়। ক্রন্দন করিতে লাশিল। 

মাধবপ্রসাদ ধানির ক্রন্দন দর্শনে ব্যগ্র হইয়া কারণ 

জিজ্ঞাস? করিলেন। 

ধানিরাম মন্দির দেখাইয়। কহিল “ভাহার এ খানে 

আছেন, পুড়ে মরিলেন” মাঁধবলাল চমকি উঠিয়। জিজ্ঞাস" 

করিলেন “এ খাঁনে আছেন ঠিক জান ?” | 

ধানিরাম কীতর জ্বরে উত্তর করিল, “আজ্ঞা হ? আঁমি 

ঠিক জাঁনি, সব পরিশ্রম রখ হোল |” 

“সব পরিশ্রম ব্বথা হবে না” এখন সময় আছে, নী 

মাধবলাল উঠিলেন, শিবশঙ্করকে ডাকিয়া! চোখা২ যোধ 
লইয়শ পশ্চাতে আসিতে কহিয়। ানিফে সঙ্গে লইয়! নগরে 
প্রবেশ করিলেন । রর 
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মীরের সমন্ত বাক্স দ্বার কদ্ধ কেছই পথে নাই, কিয়€ 
দুর গমন করিয়1 কতক পথে মনোহরের সহিত সাক্ষাৎ 

হইল, নে মন্দির-হস্তগত হইয়াছে সংবাঁদ দিতে আসিতে- 
হিল এই সংবাদে সঙ্গে চলিল, মাধবলণল মন্দিরে প্রবেশ 

করিয়া] পুজ্ীভিলীবী রমণীখণ যে কুঠারিতে পুভ্র কামনায় 

হত্যাদান করেঞ্ছমেই কুঠারি প্রবেশ করিয়া মেঝের একখানি 

প্রস্তর উত্তোলন করিলেন, এক গুপগু পথ প্রকাশ পাইল 

সকলে তাহার ভিতর দিষা গমন করিলেন, হ্ুড়ক্গ পখের 

এক স্থলে শিব সাঁজিবার দ্রব্যাদি রহিয়াছে মাধবলখল 

ইঙ্গিত করিয়া শিবশঙ্করকে দেখাইলেনঃ আর বাকি লো- 
ককে সেই স্থলে থাকিতে কহিয়া আর এক দ্বার উৎখঘাঁটন 

করিয়' এক সোপান দিয় নিল্নে শামিলেন, কতক দুর শিয়া! 

আবার লোপাঁন দিয়! উঠিয়া ধাক্ষি্ক ডাকিয়। কহিলেন 
"আমরণ আসিয়াছি এক্ষণে কোথায় আছে খুজে লইতে 

স্ুইবেক সতর্ক হও 1” 

সোৌপানের সন্মুখস্থ দ্বার উত্ঘাঁটন করিলেন, দ্বার গ্রস্ত 
(শার্মত কদ্ধ থাঁকিলে চেন দুক্ষর--অমনি দ্বার দিয় গীল২ 

করিয়া] ধুম আনিতে লীশিল+ নীমিবীর শিড়ি নাই, মেজে 
হইতে & হস্ত উচ্চ, লম্ফ দিয় নামিলেন, খাঁনিরীমও নামিল 

চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল "এইখবনে বটে, সন্মাথে 
রাশীকুত কাঞ্ঠ প্রভৃতি জ্বলিতেছে “এ দ্বার” বলিয়ণ জ্বলন্ত 
কাষ্ঠ সরাইয়! পথ করিল. একটী দ্বার জবলিতেছে দৃষ্টি - 
চর হইল, মাঁধবেক হস্তে টা্দি ছিল, তুলিয়া অঘাঁত করি- 

লেন; শিকল সহ হুড়ক কাঁটিয়! পড্ডিলঃ টাঙ্গি দিয়? 
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ঠেলিয়। দ্বার খুলিয়া গুহ প্রবেশ কাঁক্মিলেন, গুছ ধুমে পরি- 
পূর্ণ কিছুই দেখ] যায় নখমনোহর ও ধানিরাম উভয়ে একত্রে 
প্রবেশ করিয়া চঞ্চলী২ বলিয়া উচ্ৈম্বরে ডাকিতে লাখ্িল 

ধুম মধ্য হইতে এক জন স্ত্রীলোক গ্ধানি আমি হেতাঁয়” 
বলিয়1 ছুটে আসিয়া! ধানিক়ামের গলা জড়ইয়। ধরিল, 
ধাঁনিরাম স্কন্ধে ভুলিয়ব্বর হইতে প্রস্থান করিল মনোহর 

ও পশ্চাঁৎ২ গমন করিয়া ধানি সহ স্ত্রীলোৌকটীকে ধরিয়। 
সুড়ঙ্গ পথে তুলিয়। দিল | 

মাধবপ্তনাদও করিতে" ছ্থিলেন। এম ত সময় বববখঃ উঃ 

শব্দ তাঁহার কর্ণগৌচর হইল, তখহাঁর বিমীতার শন্ধি কথ” 
স্মরণ ছইল, শব্দানুসাঁরে 'গীমন করিয়1 দেখিলেন যে একটী 

স্ত্রীলোক পড়িয়া! রহিয়াছে, বিমাভী বোধে হ্বদ্ধে করিয়” 
লহুমার মধ্যে জুড়ঙেীঅদিয়। উপস্থিত হইলেন, স্ুড়জ্ের 
দ্বার কদ্ধ করিয়! দিলেন, তথাচ এভ ধুম যে মনুষ্য চেনা যায় 

ন মাঁধবলণল _ধুদম প্রায় অন্ধ নিশ্বীদ ফেলিতে কষ্ট ছস্- 

তেছে দেখিয়ন শিবশঙ্কর তাহবর স্বন্ধ হইতে রাজ্জীকে ম্বীয়- 

শ্যন্গে লইয়! অগ্রসর হইলেন, ওদিকে মনেছর ও চঞ্চল 

ধানিরামের ক্ষন্ধ হইতে স্বীয় স্কন্ধে লইয়! গমন উদ্দেগ 

করিল, চঞ্চল ধুমে অন্ধঃ প্রাণভয়ে জ্বন হার, মনোহরাকে 

চিনিতে পারিল না, সবলে মনোহরের হম্ত মোচন করিয়। 

“ধানি ধানি তুই কোথায় আমায় রক্ষা! কর, তুই আমায় 

নে” বলির? পুনশ্চ ধানিরামের গল জড়াইয়। ধরিল? ধানি- 

রখম ক্রেটড়ে কিয়) শিবশন্কর বাুর অন্থ্বর্তা হইল | 

মনোহর ক্ষণেক শব্ধ হইয়। দীড়াইলঃ একটা পতিত 
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ধরছণ উত্তোলন কিয়! ধাঁনির উপ হানিবাঁর জন্য লক্ষ 
করিল | 

মাঁধবলাঁল সর্ব শেষে যাইতে ছিলেন তাহার নয়ন 
গেঁচর হইল, শীত্ব আনিয়। মনেঁছরের হস্ত ধরিলেন, হস্ত 

হইতে বরছ1 লইয়া বলিলেন “মনোহর তুমি কাকে লক্ষ 
করিতে ছিলে, ছি২ং তোমার কি হইতাছে, এমন কি কখন 
ভাবিতে আছেঃ ওদের কি এখন জ্ঞান আছে, ছি২ দেখ 

বেন এমন ভেবে একটা কারখানা করিয়া বসিও ন1-এস 

এক্ষণে চল” বলিয়। হন্ত ধরিয়$ লইগ়] চলিলেন, ইত্াযবসরে 

ধানিরণম প্রভৃতি দৃষ্টির অগৌচর হইয়! গেল" মাধবলাল 
মাঁম্তে২ আজি] মন্দিরে উপস্থিত হইলেনঃআলকে আলিয়। 

দ্নষ্টি হইল যে তাহার কব্চময় রক্ত, বিজ্ময়াপন্ন হইয়।? সমন্ত 

শরীর সঞ্চালন করিলেন, কোন ভাঙ্গে ক্ষত বোধ হইল নখ, 

ভবে এত রক্ত কোথা হইতে আসিল ? 

॥ মনোহরের ও দৃষ্টিপাত হইল»ঞব্যএা হইয়া জিজ্ঞাস 

করিলেন,মাধবলাল কোঁন কারণ দিতে পাঁরিলেন নণ, 

শনোহুর রক্ত পুছাইয়! সমস্ত কব্চ উত্তম রূপে নিরীক্ষণ 

করিল, কোন স্থলে আঘাতের চিহ্ন নাই| এমত সময় 

শিকশঙ্কর বাবু আসিয়া উপস্থিত ছইলেন-চক্ষু রক্ত বর্ণ, 
সর্বাঙ্গ শোণিত শিক্ত, ক্রোধে খর২ করিয়া কীপিতেছেনঃ 

মাধবলাল প্রতি মুঠ্ঠি তুলিয়। কহিলেন “মাধব বাবু শালশাকে 

টুকৃরাঁ২ কোরে কেটে ফেলিলে শোধ যায় না” শালার 

ঘরের শাল" ব্রাক্ষঞ্ মুচি | মাঁধবলাল আশ্চর্য্য হইয়! কহি- 

লেন প্ব্যাপার ফি, তোমার গীত্রে রাক্তু কেন ?” 
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“রক্ত কেন ? সেই শালার ঘরের শাঁল। পাণ্ড1 তোমার 

বিমাতাঁর বক্ষে উুরিকা মারিস! জ্যান্ত পুড়াইয় মারিতে 
ছিল, এ তার রক্ত; ভাই একবার তিনি কি বলিবেন শীত 

শুনিয়। আইস, আমি ততক্ষণ সব সৈন্য প্রস্তুত করিয়। 
রাখি, তুমি অনিলেই আঁমি পুরী আক্রমণ করিব, শাল1র 

ঘরের শালীকে একবশর যদি ধরিতে পীরি+ তবে শীলণকুক 

টুকৃর1২ কোঁরে লুণ দিয় মারিব” বলিয়া শিবশঙ্কর বাঁরু 

মন্দিরের দ্বারাভিমুখে চলিকয়ণ গেলেন। 

মাধবলাল তাহার বিমীতার অহছিত সাক্ষাত করিতে 

চলিলেন, মনোহর যে তাহার পিছনে২ চলিল তাহার ক্ষম 

হুইল না, পার্খের গৃহের "দ্বারে উপস্থিত হুইয় চমকিয়া 

পিছাইয় দঈড়াইলেন। 

খহু মধ্যে ধানিরাম চঞ্চলাকে রাখিয়া গমন করিতে 

চাহিতেছে-_চঞ্চল কৌন মতে ছাঁড়িতেছে ন+, গল? ধরিয়" 
ব্যাকুল স্বরে কহিতেছ্ছেকী “ধাঁনি ভূমি আমায় ছেড়ে যেওন1%, 

আমার মাথখ। খাঁও বেও না আমি তোমার কখন ছাীড়িব 

না1৮. “না চঞ্চল। আমি যাই, মামাকে তোমার মিকট' 
পাঠাইয়ণ দিচ্ছি, তৌমার আর ভয় কিঃ আমরণ সকলৈ 

এই খানে খাঁকিব ” ধাঁনিরাম বলিল | “নীনন। তো্সীর 

মামাকে আমার কাজ নাই, ভোমীকে থাকিতে হবে” 

বলিয়া চঞ্চল] ধানিরামকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়। খলপুর্ব্বক 

বসাইতে চে করিল, বদনে বদন স্পর্শ হইল | “ভয় কি 

চঞ্চল” বলিয়া ধানিরাম চঞ্চলার চিবুর্ক ধরিয়। ভয় নিবা- 
রগার্থ ঘ্খ চুন করিল । 
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“ভবেরে কুলাঙ্গার ! এই জন্য গ্রুক তোঁকে পরত দিন 
খাওয়াইয়1 মানুষ করিয়] স্থিলাঁম ?” চিৎকার করিয়। অসি 
হস্তে মনোহর মাধবপ্রসাদের পিছন হইতে ছুটিয়! গৃহ 
প্রবেশ করল। 

অমনি মাঁধবলাল হস্ত সহ অসি সাপুটি ধৃত করতঃ 

ধাঁনিকে প্রস্থান করিতে কহিলেন, ধানি এক ছুটে পলায়ন 
করিল | 

মনোহর মাঁধবলালের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য 

প্রাণপণে চে? করিল, মাঁধবলালের দ্বিগুণ শন্তিঃ কোন 

মতে মুক্ত হইতে সক্ষম হইল নণ» দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগী করিয়! 
কহিল, ““রাজ্ঞা বাবু আপনার এই কি বিচার ? অমন মরাঁ- 

ধমের জন্য আমার "সর্বনাশ করিলেন, আমাকে একবার 

ছেড়ে দিন, আমি মনের তাপ মিটাই, ওর মাথ] কেটে রক্ত 
দেখিব$ তবে শোঁধ যাঁবে |” 

॥. এমত সময়ে ছুই জন যোধ আজিয়। কিল “মহারাজ 

শীঘ্র আল্দুন + মন্দিরের ভিতর দিয়! পাগুজী স্কমং যুদ্ধ 
করিয়। পধ করিয়া! পলাইভেছেন, শিবশঙ্কর বাবু একলা 
রাখিতে পাঁরিতেছেন নখ. আপনি শীস্ব ন। অখুসিলে আর 
রক্ষ। নই |» | 

এতদ্ শ্রবণ মাত্র মাধবলল মনোহছরকে তাহাক্ষিদর জিন্ম। 

করিয় দিয়া, টঙ্গি হস্তে লইয় জ্রতবেখৌ চলিলেন ! এক্ষণে 

ওদিকে কি হইতেছিল তাহা! পৃথক প্রকরণে কখিত হইবে | 
অসময়ে ন' ফলে ফল, সময়েতে ফলে | | 
রাবণের ব্রক্ম্ীপ ফলে এত কালে । 
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হনুমন্ত সাংধাতিকগআহত হইয়] মন্দিরের ভিতর আ- 
সাতে তাহার সৈন্য ও রীজগুকর যোধের1 নির্ভরন। হইয়া 
পড়িল, সেম্থানে এতাঁধিক সৈম্ত ছিলন৭ যে বিপক্ষ দলের 

সহিত যুদ্ধ করিয় জয়ী হইতে পারে, বাটীর এক স্থলে 
অগ্মি জ্বলিতেছে, মন্দির বিপক্ষে হুস্তর্ণতঃ, পলাইবাঁর আর 

পথ নাই, রাঁজগুক স্বভীবতঃ ভীক এই সমস্ত দেখিয়। নৈ- 
রাশ হইয়। পশগাঁজীকে সন্ধি করিতে কহিলেন, পাগুশজী 

হুনুমন্ত প্রযুখাত্ মাধবলাল যুদ্ধ করিতেছেন শুনিয়াছিলেন,- 

মস্তক নাড়িয় কহিলেন তাহা! হইবার জে! নাই, মাধব 

তাহীদের একবার ধৃত করিতে পাঁরিলে, যদিচ ব্রাক্দিণ বলিয়া 
প্রীণে ন মারেন, তথাঁচ অত্যন্ত যন্ত্রণা দিবেন» তীহার 

সন্দেহ নাই, এক্ষণে এক উপায় আনছে মন্দিরের এক গুপ্ত 
দ্বার আছে, সেই দ্বার দিয়া মন্দিরের ভিভর যুদ্ধ করিয়] 

ঘদি একবার নগরের ভিতর পড়িতে পারি ভাহ। হইলে 

আর কৌন ভয় নাই” মীরের অনেকে আমার সাহায্যে , 

আসিকে তাহার কোন সন্দেহ নাই, সন্ধি করণ হইবেক নণ।। 

বলয়] পাগুণজী স্বয়ং কবচখরৃত হইয়! এক টা্সি হস্তে" 
করিয়ণ হরিখেখল্1 পঁড়েকে সমস্ত বুঝাইয়1 বলিলেন | 

হরিবোল্র। বাছা২ যোঁধ লইয় তাহার সঙ্গে চলিল ।, 

পাণুণ্জী মন্দিরের গুপ্ত দ্বার মোচন করিলেন, সকলে 

এদুকবারে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতঃ একেবারে আক্র- 
মণ করিল । 

মাধব বাবুর দলেরা কেহ বসিয়া! কেহ' দাঁড়াইয়া গপ্ধ- 

করিতেছিল, কেছ ব লুটের চেফ্টীয় ফিরিতেছিল, অকল্মাৎ 
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এবন্স্র কার আক্রমণে সকলেই বিমুখ হঙ্ুয়! পলাইতে আরস্ত 

করিল | 

ভাঙ্য বশতঃ শিবশঙ্কর বানু মন্দির আক্রমণার্থে বাছা২ 

স্রোখ একত্র করিয়) রাখিয়াছিলেন, এতদ্ শ্রাবণ মাত্র উহ4- 

দিশকে লগ্ছয়ণ অশ্রসর হইলেন, ভাহাকে অধিক-আমিতে 
হইল নণ, পাগুজী ও হরিবোন্্। দ্বারের নিকট আয় 

পৌডিয়। ছিলেন, আর এক দণ্ড বিলম্ব হইলেই দ্বার পার 

হইয়খ পড়িতেন, শিবশঙ্গর বাবু সম্মুখ ল্ইয়! তড়িত মত 

ফিরিয়া! রক্টির মত অক্্রাধীত করিহত লাশিলেন, এতক্ষণ 
প"গুজও কোতোয়ধল কিবল মািয় পথ করিয়। আসি 

তেছিলেন, এক্ষণে াড়াইয়া যুদ্ধ করিতে হইঙ্গ--অস্ম্বের 

ঠনাঠনি ঢালের পড়াধড়িতে মন্দির কীপিতে লাঙ্ছিল। 
শৈবশঙ্করের মহিত এমত কোন বোঁধ ছিল না বে পাণ্ডা- 

জর কিম্বা কৌোতোয়ালের মহড়।লছে, স্তরণৎ আ্কাপনাকে 

একবার পাগুখজ”র সমক্ষে জার বার কোভোয়ালের সমক্ষে 

যুদ্ধ করিতে হইল, শীত্ত ক্লান্ত হইয়! পড়িলেন, হুটিতে লাশি- 

রন, তাহার পাগুখজীর উপর আত্যন্ত আক্রোশ, কোত- 

য়লকে -ভাঁগ করিয়ণ পাগুজীর সহিত প্রাণপণে যুঝিতে 
লশরিলেন।- 

এমত সময়ে 'ণগিরিব্রজ কি জয়” বলিয়। মাধবলাল এক 

টাঙ্গির ঘাতে পাগুাজীকে তিন হস্ত পিছ।ইয়] পিলেন--. 

শিবশক্করকে হরিবোল্লাকে দেখিতে কহিয় স্বয়ং যে প্রকার 

কামারে লেহ। পিটে দেই প্রকার, পাগুঁজীর কখন বামে 

কখন, দক্ষিণে কখন মন্তকে মারিয় পিছাইয়! চলিলেন। 
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পাগাজী হতাশ শ্ণির। প্রাণপণে চর্ম ও টাঙ্গিতে আট- 
কাইয়! পিছা?ইতে লাগিলেন, নিশ্বাম ফেলিবার অবকাশ 

পান না। 

মাঁধবলাল বিকট হাস্য করিয়। রে “হুণঃহ] চতুরত! 

অস্ত্রহন্তে ব্রীক্ষণকে মারিলে ত্রন্মহত্যার পপ নাই"৮এইবার' 

নিজের ফাঁদে নিজে পণ দিয়ীছ, এমন পরামর্শ ফে দিলে?” 
*এই আমার বাবার বিয়ে” বলিক্সণ সুতেজে আঘাত করি- 

লেন, “এই সেই রাত্রের শোধ” বলিয়। পুনশ্চ আঘাত করি- 

লেন, এই আমার “রাজ্য ভর? আর এক ঘাঁ_এই স্ুমতীর 
বিবাছ”--*আর এই আমার বিমীতার শোধ” বলিয়! 

বজাধাঁতের মত পাঁগুাজীর কিরীটোপরি টাঙ্গি মারিলেন, 
অগ্নি কণ। বিস্ফীরিত হুইল, চতুরজী পাঁণ্ড মাংস পিণ্ডের 
স্তাঁর ভূতলে পড়িলেন । 

মাবক্নাল পাগুাজীকে কেলিয়] দেখেন যে হরিবোল্লণ 
শিকশঙ্করকে ঠেলিয়! প্রায় মন্দির উত্তীর্ণ হয়েন» অমনি' 
ব্যাক্বের মতন তাহছখর উপর আক্রমণ করিলেন, ছুই ঘায়ে | 

নিরস্ত্র করিয়া] বন্দী করিয় লইলেন? বক্রি- ষৌঁধের। তাৰ 
দিখের সেনানীর গতি দেখিয়। রাণে ভঙ্গ দিয়! কতক পুরীতে 

পুনঃ প্রবেশ করিল, বক্রি অস্ত্রত্যাণ করিয়। শরণ লইল, 

মাধবলাল তাহাদিগকে বন্ধন করিতৈ" কছিয়। দলে পী- 

গুণজীর পুরী প্রবেশ করিলেন | 

রাজগুক রোঁঘোনাথজী সর্ধ পশ্চাতে ছিলেন, দল ভঙ্গ 
হুইয়] পলাইতে দেখি ন্বয়ং ছুটিয়! পলাঈইতে গেলেন, একে 
বদ্ধ তাহে অনভ্যাঁন, হোছুট খাঁইয়ণ পড়িলেন, সকলে "প্রীণ 



অন্ত খণ্ড । ২৫৬ 

ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তুলিতে সময় পাইল ন? পৃষ্ঠের 
উপর দিয় পলায়ন করিল, এক প্রকীর বেং খেঁতলাঁন হুইয়' 

গেলেন, কইস্যফটে হাঁটু ধরিয়! উঠিলেন- সম্মুখে মাধব- 
লাল! দেখিয়! প্রাণ উড়িয়! গেল, ঠক২ করিয়। কীপিতে২ 
হস্তে পৈতা1 জড়াইয়। উত্তোলন পুরর্বক “বাবা তোমার জয় 
হউক, অবলেধকিতেশ্বর ভীল ককন, এ বদ্ধ ব্রাক্ষণটাঁকে আর 

মেরনাঁঃ বাঁব। ব্রক্মহত্যাঁট। আর কোর না” কাতর স্বরে 
বলিডে লার্গিলেন | 

মাধবলাল কিরীট উন্মোচন করতঃ মন্তকের ক্ষত চিহ্ন 
দেখাইয়! কহিলেন “এ কিসের দাগ মনে আছে না ভুলে- 

ছেন 1৮ বন্ধন করিয়। লইতে কহিয়1 অগ্রসর হইলেন | মাধ- 
বের সহিত অধিকাংশ নাগারখ ছিল+ অনুমতি করিব+মাত্র 

বন্ধন করিল' রাঁজগুকর প্রতি তাহাাদিশের অত্যন্ত আক্রোশ 

হু এক টিপনি ও দিল-_রাঁজগুক অভিসম্পাভ্ করিতে আরম্ত 
করিলেন, তাহার তাহার মুখ বস্ত্ারত করিয়া লরকাইয়। 
তাহাদিশের সৈল্যাধাক্ষ রামদাসের নিকট লইয়া গেল। 

লশল মাপবপ্রসাদ অগ্রাসর হইয়? পুরীর সিংহ দ্বার মোচন 

করতঃ স্বয় সৈম্ত সকলকে আসিতে আহ্বান করিলেন । 
“নিরিত্রজ কি জয়” বলিয়া সকলে পুরী প্রবেশ করিল 
মাগার লুটপাট আরম্ভ করিল, অন্য লোকের" ব্রঙ্গস্থ ও 
দেবস্ব বলিয়1 হস্তার্পণ করিল নাঃ কেবল বিপক্ষ দলকে 

নিরজ্ত্র বিবস্ত্র করিয়? লইল |" 

. পুরীর অগ্নি ক্রমশঃ বদ্ধি হইতে লাঙল, সন্ধ্যার সময়ে 

সমস্ত পুরীতে অগ্মি লাগিয়া! ভক্মীভূত হুইল | প্রথমে বে 
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স্থলে অগ্নি লঃশীয়ধছিল সে স্থল হইতে সমু: পুরীতে অগ্নি 
লাঁগিবাঁর সম্ভাবনা ছিল ন+, কিন্তু কি প্রকারে যে সমস্ত 

বাঁটীতে অগ্নি লাগিল কেহই বলিতে পারিল না, কিন্তু এমত 
গপ্প আছে, যে নাগারা দেবন্ব ব্রশাস্য হরণ প্রকাঁশ ভয়ে 

সমস্ত পুরীতে অগ্নি লাগাইয়া ছিল | র 
মাধবলাঁল সমন্ত সৈশ্কে একত্র করিলেনঃ নলন্দরও 

রাঁজগুছের যৌধদিশকে রাঁজবাটীতে যাইতে ক'হালেন 

আহত ব্যক্তিচয় ও নাঁগদিগীকে এ মন্দিরে অবস্থিতি করিতে 

কহিলেন, তীহার] লুট করিদুত অগ্রগণা কি জাঁনি যদি 
নগরবাসীদের উপর কোন জজভ্যাচীর করে, তাহাঁদিশের 

নিকট বাধিত আছেন কোন কথ বলিতে পীরিবেন ন]। 

হনুমন্ত বাঁকে লিংহ ও তাহার বিমাতাঁকে ছুলি করিয়া 

রাজ বাট়ীতে লইয়! চলিলেন, চঞ্চলাকে এই স্মভ মংবাদ 

মোছিনীকে দিবার জন্য রাঁজগুছে পাঠাঁইলেন। 

লাল মাঁধবপ্রসীদ শিবশঙ্কর বাবু রাঁমদাস মনোহর, 

প্রভৃতি রাজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন, ধানিরাঁমের কোন | 

সংবাদ পাইলেন নখ, মনে বড় ভাবিত হইলেন, সকলকে 

জিজ্ঞাস! করিলেন, কেছ কোন সংব্খদ দিতে পাঁরিল না 

নগীরের লেশেক চয় অত্যন্ত অস্থির ও উচাঁটন দেখিয়? স্থির 
করিবার জন্ত ঢেডর1 কিরাইয়। দিলেন “যে কাহার কোন 

ভয় মাই সকলে অগ্ঠ রাত্রে যেন-বখটা হইতে বাহির নহয়» 
অনন্তর সকলে মিলিয়া হন্ুমস্তকে দেখিতে গেলেন__ 

নুমন্ত মৃত্যু শষ্যার শয়ন করিয়ণ রহিয়াছেন,-তাহাদিগকে 
দেখিয়া ভিত্তির্দিকে মুখ ফিরাইয় হস্ত দিয়! মুখাচ্ছাদন 
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করিলেন, মাধবলাল গাত্রে হস্ত দিয়! কেমন ০5 জি- 
জ্ঞাস! করিলেন ॥ 

হুমুমস্ত গীত্র হইতে হস্ত সরাইয়া কহিলেন «আর কেন 
ডাঁইনির মায়া এখন পুরোছিতকে ডাকিয়া দেহ প্রায়শ্চিত্ত 

ও বৈতরণীটা কোরে যাঁই, এক্ষণে আঁর বিরক্ত কোর ন! 
এরপর এস একটা কথা বলিব 1৮ 

এমত সময় এক জন দাসী আনিয়। সংবাদ দিল ষে 

রাজ্ঞীর মৃত্যু সময় উপস্থিত আপনাকে একবার ডাঁকিতে- 
ছেন, সকলে ব্যস্ত হইয়! রাণীর নিকট উপস্থিত হইল। 

মাধবলাল সকলকে বাহিরে থাকিতে কহিলেন । রাণী 
এই কথা শ্রবণ.করিয়! কহিলেন «মাধব আমার জন্য আর 
ভাবিয় না, ও'রাষদি তোমার আত্মীয় বন্ধু হয়েন তাহ! 
হুইলে যাঁইবাঁর আবশ্যক নাই, বরৎ আমি যাঁহ1 খলিতেছ্ছি 
ভা? সকলের সমক্ষে বল। কর্তব্য আমার আর লজ্জা কিস 

তোঁমর) নিকটে আইস আমি আঁর বড় চেঁচিয়ে কথ+ কহিতে 
পারি না” বলিয়! চক্ষু যুদিলেন | 

শাঁধব তাড়াতীড়ি তাহার মুখে জল দিলেন-_ক্ষণেক 

পরে রাঁজ্ৰী চক্ষু উশ্মিলন করিয়। মৃহষ্বরে কহিতে লাশিলেন 

“শুন-_চতুরজী পাও যখন রাজগুকর নিকট পাঠ করিতেন, 
তখন তিনি আমাদের বাটীতে সর্ধদী আজিতেন,আমি তখন 
নিতীস্ত বালিকা,আমাঁকে দেখিলেই অত্যন্ত আদর করিতেন 
আর বাবাকে বলিতেন,যে এ কন্তণঁটী, বড়স্ূলক্ষণণ ইনি রাণী 

“হইবেন, কিছু দিনু পরে তিনি এখানকার পা হইলেন, 
আমাদের নগরে আসিলে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ, 

২২ 



২৫৪ এতিহাদিক-্নবন্যাস। 

করিতেন আর আমাকে এ প্রকার রাণী হবেন বলিতেন, 
আমি ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাণ্ত হইতে লাশিলাম,*আমার বয়েসের 
সঙ্গে পীগাঁর উপর ভক্তিও বদ্ধি হইতে লাশিলঃ তিনি 

যা! বলিতেন আমার ঞ্ুবজ্ঞান হুইত,কিন্ভ আঁমি যখন যথার্থই 
রাণী হইলাম তখন তাঁছাকে আমার দেবতীর তুল্য জ্ঞান 
হুইল" এই বলিয়ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ক্ষণেক পর 

আবার মৃহ্ষ্বরে কহিতে অঁরস্ত করিলেন, “মকলে পাশুাঁকে 

ভাল বাঁসিত কিবল মাধব তাঁহার প্রতি বৈরিতাচরণ 

করিত- আমি তাহাকে দেবতা স্বরূপ ভীবিভাীম, স্াতরীং 

আমার মাধনবের উপর অত্যন্ত আক্রোশ জন্মিল--তোঁমর! 
সকলে জান যে মাধব ব্রহ্মহত্যা করিরাঁছ্ছিল, সে মাধব 
করে নাই সে এ হুরাত্বী পগুঁই করে, সেই রাত্রে আমাকে 
যেমন বলিতে শিখাইয়) দিয় ছিল অমি সেই প্রকার রাঁ- 

জার নিকট বলিয়াছিলশম, রাজ] তচ্ছ।বণে মাধবকে ত্যজ্য- 
পুজ্র করিয়াছিলেন” বলিয় আবার শব্ধ হইয়! রছিলেন 

ক্ষণেক পরে চক্ষু মুদ্িয়া অতি মৃহূন্বরে কহিলেন “তাহার” 
পর এক দিবস আমি পীগাঁর সেব। করিতেছি এমত অময় 

হটাৎ রাজ আসিয়া পড়িলেন, রাজার বড় ভক্তি বো. 

লেই হউক, কিম্বা দেখিতে নাই পান কিছুই বলিলেন ন', 

সেই দিবস আহাঁরের সময়ে পাগডাজী নান প্রকীর প্রসাদ 

পণাইয়1! দেন) আহার করিয়ণ পীড়া হইল, পাগুণজী উঙ্গ- 

স্থিত ছিলেন, আমাকে অন্য গুছে পাঠাইয়া চিকিৎসা 

কর্িতে লাখিলেন, অপ্প ক্ষণের মণ্বে তিনি স্বর্ণ লৌকে 4. 
« গেলেন, পাগুাজী আমাকে কছিলেন যে তিনি হনুমস্তকে 
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পোশব্যু্র লইতে কহিয়খ গেছেন, আমি তীহাই করিলাম | 
আমি বিধবা হইলে পাগাজী আমীকে কছিল যে মন্দিরে 

থণকিয়। দেব সেবা আর ব্রাক্ষণ সেবা করিলে আমার ম্যর্থ 

হইবেক আমি তাহাই করিলণম, কিন্ত মন্দিরে যাহা দেখি- 

লাম তাহাতে আমার অন্য জবান জম্বিতে লাশিল, রাজগুক 

আর পাগুণ যে মহাঁপাঁপী আমার সম্পুর্ণ জ্ঞান জন্মিল,আামি 
রাজ বাঁটাতে আসিতে চাহিলাঁম, আমাকে বন্দী করিয়া 

এক মুছা চাল বৈ আর দিত না অগ্ঠ আমার নিকট আসিয়া 
এই প্রকার মারিয়!গেছে পুড়াইয়1 মারিতে চেষ্টা পাইয়1- 
হিল, কিন্তু বাঁব। তোমার পুণ্যে তাহাঁহইতে রক্ষণ পাইয়াছি 

মাধব তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা! যে আমি যত কষ্ট 

দিয়াছি মা বোলে ক্ষমী কর, আমার জন্য একট পিগু 

দিও, মাধব ভূল ন17” বলিতে২ বাক্য রোধ হুইল, রাঁমদাস 
“শীন্গ। নারায়ণ ব্রহ্ম” বলিয়] নাম শুনাইতে লাগিলেন 

সকলে ধরাধরি করিয়] ভূমে শুয়াইলেন, প্রাঁণ ত্যা হইল | 

মাঁধবলাল ক্ষণেক মুখ প্রতি চীহিয়! রহিলেন, অসময় 

মৃর্ত্ু দেখিলে কাহার না চক্ষে জল আসে” মাধবের চক্ষে 

জল আমিলঃ মোঁচন করিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন গপাগড? 

কোথায় মোরেছে ন] বেঁচে আছে?” কেস্থ কোন সংবাদ 

দিতে পারিল নখ, গুকজীরও কোন সংবাদ পাইলেন নণ, বড় 

আশ্চর্য্য হইলেন | এমত সময় এক জন ভৃত্য আঅসিয়। কহিল 

হুনুমন্ত আপনাকে ডাঁকিতেছেনঃ সকন্দে পুঅর্ধার তাহার 

নিকটে আঁসিয়' দেখিলেন, পুরোহিত প্রায়শ্চিত্ত ও বৈতরণী 

সমাধ। করিয়ণ কর্ণে নাম শুনাইতেছেন | | 



হক এঁতিহালিক-অবন্যাস | 

হনুমন্ত তাহাদের দেখিয়। ইঙ্গিতে নিকটে আদিতে 
কহিলেন, অতি মৃছুম্ঘরে বলিলেন “মাধব তোমাঁর পিতার 
স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, ভীহা'র অপধাত মৃত্যু হয় পীণগ্ু। 
উহাকে বিষ খাওয়ায়, অমি জানিতে পারিলে তিনি আশ 

মাকে পৌব্যপুভ্ত কপ্পন1 করিয়) এই রাজ্য দেন, ভোঁমার 

পিতা তোমাকে রাজ্য দিতে কহিয়া শিয়াছিলেন, ধ্ধর্শাস্য 

স্বম্পমাৎশীতি, তোমার রাজ্য তৌঁমীর ছোল,সামার লোভে 

পাপ পাপে মৃত্যু হইল, এক্ষণে তুমি সুখে তোমার রাজা 

ভোগ কর” বলির! দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত$ চক্ষু মুদিলেন' 
কিয়ত্ক্ষণের মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ হইল | | 

ছদিক রয় এই আশায় রেখে, ডেকো আমারে, 

যষ্চিরও সম্মান থাকে, ভুজন্গ ন। প্রাণে মরে ॥ 

প্রভাতে রাজগুছে রাঁজদ্বারে লোকে লোকারণ্যঃ গত 

রাত্রে ভগ্নপীইক আসিয়া সংবাদ দিয়াছে বে বাকে সিংহ 
প্রভৃতি কএক জন যোথ বিনঘ্ট ও বক্রী বন্দী হইয়াছে, রাজা 

হনুমন্ত ও রীজগ্ুক একত্র মিলিত হুইয়1 তাহখপিগাকে বিন। 

কারণে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনিই কেবল অনেক. যুদ্ধ 
করিয়। প্রাণ লইয়| আঁসিয়াছেন | লোকে কানাকাঁনি করি- 

ভেছে কেহ ব “কি হে” কেছ বা &তীইত'” বলাঁধলি করি- 
তেছে» বলিষ্ক লোকের) “ণিরিব্রজ কি জয়” বলিয়া! আম্ফা- 
লন করিতেছেঁ। 
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এমন সময় এক জনকে দেখিয়া আর এক জন কহিল 

“পীড়েজী প্রণাম, কিছু শুনেছেন 1” 

পাঁড়েজী শ্রামের এক জন চাঁই, গন্তীর ভাঁবে মস্তক 

নাড়িয়া উত্তর করিলেন “কিছু২ শুনেছি |” 
এই কথ! অবণ মাঁত্রে সকলে ব্যগ্র হইয়া তাহাকে বেষ্টন 

করিয়। দাঁড়াইল | 

 পাঁড়েজী এমত শ্রোতণ সর্বদা প্রাণ হন না, হাতনাড়িয়" 
ব্তু তা ক্রয় কহিলেন, “ভাই ভারি ব্যাপার হোঁয়ে- 

গেছে” কাল রাত্রে দেদোঁউির পড়ে আসিয়া সংবাদ দি- 
যাছে যে রাজা হুনুমস্ত ও দরাজগু কর লোকেতে একত্র হুইয়! 

আমাদের বাকেকে আক্রমণ করিয়াছিল, সকলে প্রাণপণে 

যুদ্ধ করিয়। কেহ ব1 বন্দী কেহ ব। মরিয়শছে। কিবল দেদো- 

উড় পাঁড়ে অনেক যুদ্ধের পর প্রাণ লইয়া আসিয়াছে, 
তাহার কবচময় অস্ত্রাঘীত চিত্র 1, 

এই কথ? অবণ করিয়1! এক জন কহিয়] উঠিল, « কি 
দেদেউড় পাড়ের গাঁয়ে অন্দ্রের দাগ ? তবেই হেরেছে 
আমি শিব করিতে পারি বে সেকার বেড়াভেঙগে শশা 

ছুরি কোরে খেতে শিয়েছিল, খড়ের পুতুল দেখে পালিয়ে 

এলুসহে, কি কৌতকানি খেয়ে পালিয়ে এসেছে, বরং তাকে 
ডেকে জিজ্ঞাঁসা কর 1১, একট] বড় হালি পৌঁড়ে গেল। 

দেদোউড় পাড়ে বুক ফুলাইয় ঘোঁপে ত! দিয়। পাঁছু 
হুশতিয়ার বন্ধন করতঃ দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। এই কথা। 

অস্প২ শ্রবণ গ্েটচর হইল, অগ্রসর হইয় স্বীয় চালের 

অস্ত্রাঘাত চিহ্র দেখাইয়া মু] আন্ফাঁলন করিয়া কহিতে 
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লাঙল” যণও নোঁরে যাও, কাঁলকাঁর লড়াই যদি দেখতে 

তো টের পেতে, আমারি দলে বিশ আঁদ্মি রাঁজার দলে 

শহ অদ্মি| 

উক্ত ব্যক্তি হস্ত ষোঁড় করিয়! কহিল+ “ভাই দেদেোউড 

একট্র থাম, আষাঢ় মাস কোরে ফেল্লিযে, এখন গণ্প 
রোখে একটিবর জঅভ্যি বল দেখি, ও জবদাগ কোণ্খেকে 
হোল | এই কথ? শ্রবণ মাত্র দেদোউিড়-চচ্ষু রক্তবর্ণ করিয়া 
কি অমি মিথ্াণ কথা৷ কৈই” বলিয়া] তরবীলের মুষ্টিতে হস্ত 
দিলঃ সকলে পোড়ে ছুজনকে হুঠাই করিল, লেকে দ্ুদল 

হুইল, কেছ বা বলে সর্ব সত্যি, কেহ বা বলে জঅর্ব মিথা?। 

মহ আন্দেেলন হইতে লাগিল | 

'র/জসভায় পাত্র মিত্র প্রভৃতি রাজাধমন প্রতিক্ষা! করি? 
বসিয়! আছেন, প্রধাঁন২ লোকের] পরামর্শ করিতেছেন । 

এমত সময় প্রধশন মন্ত্রী সভাঁদদকে সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন “এতদিনে আমাদের এই তিন নগরের মিল ও আলাপ 
নস্ট হইল, এক্ষণে নগীরের বাহিরে গমন করিভে হইলে সক- 

লকে লোক লম্বর সঙ্গে করিয়] চলিতে হইবেক+ ভাল করিয়া 

কোমর বাঁধিতে হুইবেক, তরবারের মুষ্টিতে হস্ত রাখিয়। 
চলিতে হুইবেক, স্দ্ধ যে নখবের বাহিরে যাইতে হইলে 
এমত সাবধানে চলিতে হইবেক এমত নে, নগরের ভিতরে, 

স্বীয় বাঁটীতে, এমত কি শরন গ্রে ও অন্ম সঙ্গ ছাঁন্ডিতে 

পারিবেক নব-কবিদিগকে এক হস্তে ভরবার অন্য হস্তে 

হুল ধরিয় চায় করিতে হইবেক, অর -শশ্য হইলেই ঘে কে 

পাঁইবেক তাহণর কিছুই স্থির থাকিবে ন11 এক জন বিহার 
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নিবাপী এক জন রাজণুছ নিবলীর পিতা কিন্বা পুত কিহ্বা 
আাতাকে মারিয়াছেন, মৃত বাক্তির ভাত! পুজুপেধভ্রাদি ক্রমে 

তাহার প্রতিবিধিৎমিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইবেক' যে 

পধ্যন্ত না এক জন বিহার নিবাসীর প্রণণ লইঃত পাারিবেক 
তদবধি তাঁহার "আহার নিদ্রা ত্যাগ, তাহার সয় নাই 

অপময় নাহ, রাজ সুধোগ পাই লে নররের প্রাচীর লঙ্ঘন 

ক্রয়] মারি ক্রটি করিবেক নখ, তাঁহারা মাডীক্রোড়ে 
শুপ্ত শিশু বধ করিতেও বিমুখ হইবেক ন।, তাহাদের অবধা 

কিছুই খ।কিবেক না| গ্জিন্ম লইদলই মৃত্যু তাহ দকলেরি 
ঘটিবেক, তাহাতে কউ নাই, এমত দুঃখও নাই, কিন্ত সর্বক্ষণ 

মৃতু আশঙ্কায় তরবারের মুষ্টিতে হস্ত দিয়1 বেন্াঁনঃ প্রাত্যেক 
শব্দে চম্কাঁন অপেক্ষা আঁর কি কষ্টতম আছে, এপ্রকাঁর 
কন্ট কত দিবঙ্গ সন্ত হুইবেক, আমাদিগকে ই] দূর করণার্থ 
নিতান্ত যুদ্ধ করিতে হইনুবক, অর যুদ্ধ করিপুলই যেক্ষান্ত, 

পাঁইব এমত নহে, মহারাজ কর্ণ দেহরিয় বে ভীহ্বার অধী- 
নস এমত দুই জন রাজাকে যুদ্ধ করিয়) হীনবীধ্য হইতে 

দিবেন এমত কখনও সন্ভবে না» তিনি অবশ্যই হস্তার্পণ 
করিবেন, আর হস্তার্পণ করিলে কাহার গতি প্রতিপক্ষত' 
করিরেন তাঁছারও সন্দেছ নাই, কারণ রাঁজগুক লইয়শই এই 

যুদ্ধ হইতেছে । অখমাদিণের পক্ষ নলন্দী আর লাালমা'ধৰ- 

প্রপাদকে পাইবঃ তাহ1 হইলে শিহ্বারের অনেক লোকও 

'সাঁপক্ষতা করিতে পারে, কিন্ত আপীতক নগরবাঁপী লোঁক- 
দিগের মন সান্তনা করা অ বমাঁদিখের কর্তব্যঃ তাহার 

অত্যন্ত উৎবিদ্ন হুইয় ছে, তাহার] বিন) যুদ্ধে যে এই অপ- 
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মান সহা করিবে তাহ! বোঁধ হইতেছে না,. আঁমর। যুদ্ধ 

স্বীকার ন1 করিলে তাঁহার ব্বয়ং যুদ্ধ করিখেক। আমা- 
দেরও শেষৈ থাকিতে হইবেক, তবে আমার মতে যুদ্ধ- 
সঙ্জ। করাই যুক্তি সিদ্ধঃ তশ্ুব অত্যন্ত সাবধানে আটঘাট 
বান্ধিয়া! করিতে হইবেক, হটাৎ কোঁন কার্ধ্য কর অনুচিত” 
এই বলিয়া! মন্ত্রী সভাগণ প্রতি চাহিয়1 কুঁহিলেন, “কেমন 

আপনাদের মত কি, কি বলেন? রাজ! মহাশয়কে এই 
পরামর্শ দেওয়। যাইবেক ?” সভাঁসদ সকলেই এই মতে মত 

দিল, কিবল রাজপুহরাহিত বিমর্ষ ভাবে কহিলেন «*আপ- 

নার এমত বিজ্ঞ হইয়ণ মূল কাঁরণ ভ্যা করতঃ রথ! কথ। 
লইয়1 তর্ক করিতেছেন এবড় ছুঈখের বিষয় আপনারা 
বিহীরের সহিত বিগ্রহ হইলে কি কৰ্ট ও ছুঃখ হইবেক তাঁ- 

হারি কখণ কহিলেন, সে ইহলেকের কষ্ট মাত্র, কিন্ত যদি 
ব্রহ্মকোপ হয় তাহ হইলে ইহুলোক পরলোক উভয় লোকে 

বমান কষ্ট হুইবেক, আমি শ্রবণ করিলাম সে বঝাকে সিং 
রাজগুকর অশমীনন। করিয়াছিল, তিনি ব্রাঙ্গণ+ খবিতুল্য, 
উহার অভিন্ম্পীত্ অব্যর্থ, আমাদিশীকে অভিসম্পাঁজ না 

দিয়া বে দমন করিয়াছেন, তাহছা। আমাদিগের পরম ভাগ 

বলিয়ণ মানিতে হুইবেক, তিনি মনে করিলে এক মুস্ুর্তকে 

ভস্ম করিতে পারিতেন, অশমার মতে বাঁকে উপযুক্ত শাস্তি 

পাইয়াছেঃ তাহার নিমিত্ত যুদ্ধ কর1 কৌনমতে বিধেয় নহে, 

'অখর আঁমাদিগের এক্ষণে এই কর্তব্য যে মহারাজের জন্মতি 

লইয়। 'আমরা সকলে রাঁজগুক 'রঘুনাথজীর নিকট গমন 
করিয়। ক্ষম প্রার্থন। করি, কি জানি যদি তার মনে এখ- 
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নও রাশ থখগকে তাহা হইলে সর্ধনীশ হছইবেক+ আমি 

আমার নিমিত্ত কছিতেছি না, সর্পের বিষ সর্পে ভুঙজে না, 

আমি আঁপনাদিখের' নিমিত্ত বলিতেছি। তাহ। হইলে 

আপনাদিখের দশ! কি হইবেক+ একেবারে নরকস্ছ হইতে 

হইবেক--ব্রাঙ্গষণের আপৃ্মান ! রাজগুকর অপমান ! খধির 
অপমীন! কি আশশ্চয়্য ! এখনও চন্জর সৃর্ধ্য উদয় হইতেছে, 
ঘোর কোঁলি'!” বলিয়। হস্ত নাড়িয়। উর্ধে দুষ্টি করিলেন | 

সকলে ব্রহ্ষশীপ শ্রবগ করিয়] মুখ চাহীচাহি- করিতে 

লাগিল, এতদ্ বিপক্ষতীচরণে রাজমন্ত্রীর মনে রাগ হইল, 
কিন্ত পুরোহিত ব্রাক্গণ কি করিবেন, স্রিত্রাট দেখিয় মনেশ- 

ভাব গোপন ক রয়া বাহিক নত্রভাঁব প্রকাশ করতঃ কহি- 

লেন “প্রভে! ! যাহা কহিলেন ভাছা। সত্য বটে, যদি রাঁজ- 
শুক শুদ্ধ থাঁকিতেন তাহ1 হইলেই আমাদিষ্টের পক্ষে ইহাই 
কর্তব্য, কিন্তু ইহার ভিতর আর এক কথ? জশ্সিতেছেঃ হন্ুমস্ত 

আবঠুর ইহাতেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন প্রথমতঃ মেলণয় 

রাজগুকর অনুমত্যান্ুঘাইক হুনুমন্ত আমাদিশের বিলক্ষণ 

অখমানন করিয়াছিলেনঃ আমরণ রীজগুক ও ব্রাঙ্গণ বলিয়া? 

কিছু ন। বলাঁতে নশীরস্থ সমস্ত লোকই ক্ষন হইয়শছে, ভার 

উপর এই সংবাদ প্রাণ্ডে তাহার যে কিপধ্যন্ত রত হুই- 

ফ্লাছে তাহ! আপনিত রাঁজদ্বারে দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, 
আমাদের ইছলোক দেখিয়] কার্য করিতে ছয়, যাহাতে প্র- 

জার) সন্ত থাকে তাহাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, 
রাজাঁর প্রাতি ভক্তি অচল? হুয় ইহাই আমাদিগের কর্তা, 

আমরণ যদি এবিষয়ে কিছুই ন1 বলি, প্রজাঁরা আমাদিগকে 
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মণ] করিবৈক এই অপমীননার প্রতিবিধিৎমিতে আপনা- 

রাই চেফী। পাইবেক, অবোধ লেক হিতে বিপরীত করিয় 

বন্দিবেক, আঁর যদি রাজ্য শান জন্য কৌন পাপ করিতে 

ছয় তীহাঁর প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হুইবেক, কোন দেবতা কই 

ছন, হেখম করিদল রাখী নিবারণ হইরেক, অখপনি পুরোহিত 

যাছ! করিলে পরলেক খাঁকে ভাহ৭ আপনার ভার, আম্মা- 

দিশের উচ্ছাতে দৃষ্টি রাখিলে রাজকার্ধ্য চলিবেক ন৭1% 
অখিকাঁংশ সভ্যের রুদ্ধ করখ মনন ছিল? কিন্ত ব্রক্গপাঁপ 

শ্রবণে ভীত হইয়।ছিলেন এমত উপায় শরবণে সকলে “এইস 

কথ” “ঠিক বলিয়াছেন” বলিয়৭ প্রশংসব রুরিয় উঠিল । 

রাজ ভাঁড় লাঁলজী কহিলেন, “এ পরামর্ষ মন্দ নছে ভবে 

পুরোহিত দাঁদ। প্রায়শ্চিত্তের খাতা খুলন গে? বুভি ও ত্রাহ্ষণ 

ভোজানের সম্ঞজজ যেন আমাদের ভুল ন11% 

একটা হাসি পড়ে গেল, পুরাছিত রাথে টিটি হুইয় 
উঠিলেন, মন্ত্রী এদদ্দর্শনে মনে ভীবিলেন যে পুলরাঁহিত বিপ- 
ক্ষত্ত। করিলে সকল ভ্রষট হইবেক, সকলের প্রতি বিরক্ত ভাব 
প্রকাশ করিয়া কহিলেন, *তোমর। কি ছে--এই 'ক তোঁমা- 

দিগের বিজরপ পরিহাঁসের সময়” গাঁত্রোখান করিয়া পুন 

হিতকে কহিলেন “প্রভু এদিকে আনন ইহ্থাদিশকে লইয়" 
কৌন কার্য্য হইবার বে) নাই সময় নাই, অসময় নীইঃ হিহি 

কোরে হাসে রাজ মহাশয় আসিতেছেন আমরা অগ্রসরহুই।” 

পুরেধছিত উত্তর করিলেন, «আর আবশ্যক নাই, রাজ। 

আসিতেছেন তিনি যাহ মত করেন তীছা/ই হইবেক 1৮ 
মহুণরীজ সভাস্থ হইলেন, সকল লোক দণ্ডায়মান ছইয়" 



তরঙ্গ খণ্ড । ৯৬৩ 

অভার্থন কর, বর্ণ ভেদে আঁশীর্বশদ ও প্রুণীম করিল, চাঁ- 
মর ব্যজক চামর ঢুলাইতে লাগিল, ছত্রধর ছত্র ধরিলি, খড়ম 
বাহক খড়ম নিকটে রাখিয়া! দণ্ডায়মণীন হইল, তাম্ল কর- 
কঙ্কবাছিনী তাশ্বুল লইয়1 পারে দরড়াইল, ভাটে কুলজী 

পাঁঠ করিতে লার্িল, একদিকে চঙ্পাঠ আরন্ত হইল, অন্য 

দিকে কর্মচারীরা স্বীয়ং কর্মে নিযুক্ত ছইল, সিংহ দ্বারে দা- 

মাম1 দগড়। বাজিতে লাগিল, দ্বারগ্থ লোক "মহারাজ কি 
জয়” ধনি করিতে লাগিল, তচ্ছ,বণে গ্রামবাসীচয় রাজা 
বার দিয়'ছেন জ্ঞাত হইল, এক্ষণে পকিএ্ির হয় এই আশয়ে 

একবার “শিরিব্রজ কি জয়” ধনি কয়িয়। নিম্তপ্ধে রহিল | 

মহারাজ সকলকে বসিতে কহিয়1 অভয় দন করতঃ মভ 

জিজ্ঞাসা করিলেন অমাত্য পাত্র মিত্র প্রভৃতির মত যুদ্ধ ? 

পুপ্রাছিত ও ব্রাহ্মণ মগুলির মত রাজগুকর ক্ষম] প্রার্থন1। 

রাজ মহ] বিভ্রাটে পড়িলেনঃ বয়স প্রযুক্ত যুদ্ধে অনিচ্ছা? 

জন্বিয়াছে, তাহার উপর ব্রক্ম শীপে নরকস্থ ভয়, ওদিকে 

বিলক্ষণ 'অপমাম পোঁধ হইয়াছে, গলে হ্ত দিয়া ভাবিতে 

লাগলেন । 

'মন্ত্রী কিছু বলিবার আশয়ে ছস্ত জোড় করিলেন, কিন্তু 

অনুমতি ভিন্ন বলিতে পাঁরেন না» রাজা নম্র মুখে রহিয়া- 

ছেন কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, এমত সময়ে 

লালজী অগ্রসর হুইয়! ই" ভ্ গল) খাকড়ী দিলেন, রাজার 

কর্ণগেবচির হইল,মুখোভ্োোলনপূর্বাক ভীহাণর প্রতি চীহ্নিলেন। 

ভাঁবনণ রাঁজাদিগের প্রতি অত্যন্ত কফদার়ক মন্ত্রি সমস্ত 



২৬৯ এতিহানিক-নবন্যাম। 

রাজ কার্ষ্য নির্বীহছ করেন, আর পুরোহিত ম্বার) ধর্ম কণ্ম 
নির্র্বাহু হয়, রাজাকে কিছুই ভাঁবিতে হয় না কর্তব্যা কর্তব্য 
বিচার .করিতে হইলে অভ্যাস বশতঃ মহা কষ্টদায়ক 

হইয়া উঠে। 
রাজা লালজীকে অগ্রসর দেখিয়া চিন্ত1 হইতে নিদ্ধৃতি 

বোধ হইলঃ অন্প হাসিলেন | 

লালজী রীজার হান্ দেখিয়া! করজোড়ে কহিলেন “মহা- 
রাজ যর্দি অভয় দীন করেন তবে বলি” সকলকার মত লয়! 

হইয়াছে কিন্ত এই গুরিঝ্তব্রাক্মণের মতট? লয়] হয় নাই 
রশজ। হাস্য বদনে কহিলেন, *কেন ছে তোমার মত কি 

লয় হয় নাই ? তবে তোমার কি মত বল। 

লালজী উত্তর করিলেন *আঁজ্ঞ। তবে বলি এক্ষণে খিচ- 
ডিকরাই কর্তপ্য এই আমর মত 1৮ 

“এক্ষণে বিলক্ষণ খিচুড়িত হইয়াছে আর কষ্ট করিয়া) 

করিতে হইবেক কেন” রাজ উত্তর করিলেন । | 

লীলজী কহিলেন “বিষস্য বিবমৌয়ুধং বিষের বিষই 

ওঁষধী, এক খিচুড়ি হইয়াছে আঁর এক খিচুড়ি করিয়া নাশ 
কর1+--4সে কেমন” রাজ! জিজ্ঞাসা] করিলেন । 

লালজী উত্তর করিলেন “মহারাজ মন্ত্রী মহাশয় এক 
মত দিয়াছেন, অর পুরোহিত আর এক মত দিয়াছেন, 
এক্ষণে এই ছুই মত একত্র করিয়া খিচুড়ি' কর যাক-_মন্ত্রী 
মহাশয়ের মতে যুদ্ধ করা আবশ্যক আপনি যুদ্ধ সজ্জা 
ককন, আর পুরোছিত মহাশয়ের মতেযুদ্ধ করিলে মহা - 

পাঞ্গ; তজ্জন্য পুরোহিত মহাশয় ও আমরণ মিলিয়। যাগ 



অস্ত খণ্ড। ২৬৫. 

যজ্ঞ হোম প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি পাপখণুব্রত করি, ভাহ? হইলে 
হুকুল থাকিকুব, তাতি কুল থাকিবে বৈষব কুলও থাঁকিবেক, 

রথ দেখা হবে কল! বেচাঁও হবে» আপনার রথ দেখিবেন 

আমরা এখন কল বেচিব” এতদ্ অশরবণে রাজা হাসিলেন, 

তদ্দর্শনে সভা'স্থ সকলে হাসিল। | 
*এ পরামর্শ বড় মন্দ নহে কেমন?” বলির রাজ] সকলের 

প্রতি চীহিলেন, প্াজীর মন বুঝিয়া সভাম্থ সকলে সয় 

দিল-_রাজ] সৈন্তাধ্যক্ষকে আহ্বান ররিয়। সৈগ্ রণ সজ্জিত 
করিতে কহিলেন, আর বিশেষ সংবাদণর্থ দূত প্রেরণ করিতে 
অনুমতি করিলেন । 

পুরোহিত ক্ানভাঁবে কহিলেন, “মহারাজ অদ্য অশ্নেস! 
মঘণ” লালজী উত্তর করিলেন, “থুদ্ধ যত্রায় মঘাই অস্ু্ত্তম 
দিবস”' “মঘ] এড়াবি ক ঘা” যদি শক্র পক্ষে ফলে তবেত 
রণে জয়ী হইব, আর যদি আমানিণের প্রতি ফলে তাহা 
হইলে মন্দ কিঃ আমাদের আর ঘরে খেতে হবে না মহারাজ 

ছয় সহজ যোগ, আদ্ধে কিছু২ বিদায় পাইলেই বড় মানুষ 
হুইয়া পড়িব | 

এমত সময়ে এক জন দ্বারপাাল আপিয়ণ সংবাদ দিল যে 

বিহার হইতে রাজকুমারী*র'দাসী চঞ্চল) আসিয়। উপস্থিত 

হইয়াছে, তিনি এবিবয়ের সবশেব বলিতে পারেন। 

রাজা তাহাকে রাজ সভায় আনিতে আদেশ করিলেন, 

চঞ্চল) সভায় উপস্থিত হইয়৷ রাজ আজ্ঞানুযায়ীক তাঁহর 
বন্দী, লালমাধবঞ্ঠসাঁদ কর্তৃক উদ্ধার, যুদ্ধ বিষয় যাহ? জ্ঞাত 
ছিল তাহ। সমন্ত কহিল । 

২৩ 



২ ৬৬ এন্তিহাদিক-নবন্যান | 

রাজ, রাঁজশুকর ও পীগুাঁজী এক্ষণে কোধীয় আর কি 

অবস্থায় পক জিজ্ঞীস1! করিলেন, চঞ্চল তাহার কিছুই 
বলিতে পারিল না| ৰ 

লালজী এই অবশরে পুরোছ্িতকে পৃহ্ত্যরে কহিলেন 
আপ নকাঁর খবিতুল্য রাজগ্ুডক বছ মন্দ নন,একেবারে শক্তি 

সাধন করিতে বশিয়াছিলেন, নজর আছে। পুরোহিত 

নাত হুইয়খ উত্তর করিলেন £বেনিক» ভোর যা মুখে আসে 
তাই বলিন্, পাত্রীপাত্রি জ্ঞান নাই, তুই এই ছুক্চারণী পাপী- 

ও র কথায় বিশ্বাস করিলি, ভোদের মতন ব্রান্মগের জন্য 

ক্ষণ কুলের উপর জন্ঞা্1! জ.নযঃ লোকের দোক' কি? রাজ- 
ঝুদি এত পাপীয়সীদের স্পর্শন করেন তাহ? ০০ 

রর পবিত্র হুইর়। যাঁর.।” 

তে, কন “দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি” কিন্তু ঘাম? একট আন্তে 
লতুমিষে মা পাঙীকসী কোচ্- যদি শুন পায়, 

তা হেলে আবাঁর কঁচক বধ হবেঃ বকে দিংন্ছ আনার 

[হার পশ্চাতে আবার লাদ্ুমাধবপ্রসাদ এর) খামুন গক্ষ 

1ন শী, ভোঁম'র রাজগক ও পুজার কি জ্োয়েন্ছত 
72 
চর 

রে 

ছল এ] 

লে- এ দ্রৌপদটর গেোডুনেও গানধবর ভ।ট দণ্ড মামা রি ঞ! 

আশমি এর চিরে নবই* খলিয়। লালজী একটু সরিয়া বছি- 

লন |. «খাকুকতোর মতন লোঁকেই তাঁদের ভয় করে 

ম ব্রাক্ষণ” এই কথ খলিয়া পুঞ্োহিত রাজাকে সম্বোন 

দন টির কছিলেনঃ মহারাজ যাহ) বণ করিলাম ভা? 

'শ্রা অপেক্ষা ভক়্ীনক, মাধব এরীদ র ণজরী হইয়াছেন, তিনি 

ব্রাক্ষণ খে দান না মহা) পাষগু১ কোন ধক্ধাধন্থ জ্ঞান 

৪৯ 

টা 

ছ্ছ 

চি 
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বই, যদি রাঁজগুক আর পাণ্ডাজী তাহার হপুস্ত পতিত 
হই থাকেন তাহ হইল ভাহাদের নিভাস্তই প্রাণ সংশয়, 

ব্রা্মূণের প্রাণরক্ষ। পেক্ষা। আর কি ধর্ম কর্ম আছেঃ শত২ 
অশ্বমেধ অধিক ফপ্প, তাহাতে আশার রাঁজগুক আমাদিখের 

অতিখি, তীহ্কার প্রাণ রক্ষার্থে আমাদের চেষ্ট। পাওয়' 
দিতান্ত কর্তব্য, আমণীদিণের এক্ষণে স্ববলে একেবারে পি- 
হ'তর পঁড়িয়ণ সেই ধর্মজক পাঁষধগের হস্ত হইতে এই ট্রই 
তাক্ষণকে উদ্ধার কর্ণাই উচিত, যদি সহজে ন। দেন. তবে 
তৎক্ষণাৎ ব্লপুর্ধ্বক লওয়] কর্তব্য, যথজ ধর্ম তথা জয় 'আ- 
মরণ চে্ট। করিল নিশ্চয় উদ্ধার করিতে পীরিব | লালজী 
সকলের অমত দেখিয়] উত্তর করিলেন, ভঃ উত্তম পরামর্শ 
দিয়াছেন, কিন্তু যদি আপনকার শুদ্ধ কখায় জয় হইত 

পাঁরে ভাহ1,হুইলে ভাবল) নই, কিন্ত মাপবলাল শিবশক্ষ- 
রের আঞ্ে কে অগ্রসর হুইবেকঃ আর বকেত নাই, ভবে 
যদি আপনি দ্রোগাচাধ্যের মতাআক্স ধরে এগতে পারেনা 
তবে দেখুন, যখ শত্রু পরে২ নিজে ঘরে বসে সস্তযয়ন করিলে 
হইবে ন11% 

পুণ্রাহিত মহা] কোপে উত্তর করিলেন “গছে তুমি এক- 

বর থাম, এ ভড়ীমর কথন হইতেছে ন একটু স্থির হও 1” 
মন্ত্রী সুযোগ বুঝিয়। একটু মুচকি হাসিয়া কভিলেন 

“আপনি যাণ.বলিতেছেন তাহা যথার্থ, কিন্ত আপনি এই. 
মাত্র কহিলেন যে অস্ত মঘ] যাত্রী নান্তিঃ তবে কি মতে অড়া 
যাত্রা কর। যাইতে পারে £ প্ুতরাছিত এইবার আপনকার 
ইহা পু এ এব ভেনি ১৪ কথায় আপনি ঠেকিলেন, কিন্ত ব্রহ্গিণ ভিন্ন ধর্দশীজজ্ঞ মাই 
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জাঁনিয়! কহিলেন “মন্দ্র মাঁশয় সে রণ বিষয়ে নিষিদ্ধ, ধর্ম 

বিষয়ে নহে 5 | 

গছ ঃ মীকড় মারিলে ধৌকড় হয়” লাঁলজী উত্তর করি- 
লেন সঁকলে মুচকি হিতে লাগিল, রজপুরোহিত অপ্র- 
তিভ আশঙ্কীয় রাজ] ললজীকে বিরক্ত ভাঁবে স্থির হইতে 
কহিয়। চঞ্চলাকে অন্দরে যাইতে অনুমতি করিলেন | 

কতটি 

চিতেন _বিরহিনীন্কু বেদনা, বোঝেনা বিরহিনী বোই। 

ছুঃখের কথা শুনবে কেন, স্থুখিলোকে সোই ॥ 

্ কন্দর্পে পিড়িত আমার প্রাণ, 
একথণ জনতা হোলে বড়ই অপমান, 

পখধছে কুলেতে কুরব ছয়, সশঙ্কিত এই ভয়, 

কান্ত বিনে কে করিবে সাস্তবন11. 

মহড়া আমার প্রাণ জ্বলে ত কেউ বৌখে ন1| 
থাকি বিরসে, মনের হুতাশে, 

পৌড়? লোঁকে বলে হেসে কথা জানে না ॥ 

শোয়ে রব সোই কত লাঞ্চনা। 

আমীর অন্তরেতে বিরস বিশ্বাদঃ. 

সুখে হেসে কথায় কিসে কোর্ব যো আহ্লাদ । 

আমি মনে করি হাসি মৌই, বোবার ছাসি হেসে রোই, 

মুখে থেকে মুখের হাসি বেরয় না ॥ 

ণ | বাম বস্ত। 

মৌহিনী স্বীয় শয়নগৃহ বাতীয়নে হস্তে হস্ত রাঁখিয়! প্লান 
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স্থিরভাবে' বসিয়। কি ভাবিতেছেন, এমন স্থরঘ্যভাঁব যে 
ভ্রমে রঙ্জিল পুত্তলিক1 বোধ হয়, কিবল ঘন বক্ষ উদ্ধিত ও 
পতিত হওয়াতে সে ভ্রম দূর হইতেছে, মুখক্্রান ওষ্ঠীধর শুক 
চক্ষু রক্তিম বরণ,মীরহীন--রাজবাটীর কোলাহল কর্ণগোচর 
হুইয়াও বোধগম্য হইতেছে ম11 

এমত সময় চঞ্চল আসিয়া প্রণাম করিল+ পদধুলি লই- 

বার "আশয়ে এক পদ স্পর্শ করিল, অন্য' পদ মোক্ছিনী চা- 
পিয়া বসিয়াছিলেনঃ এক পদধুলি লওয়া অমঙ্গল, স্তরৎ 

অন্ত পদধুূলি অভিলাঁষে “দিদি ও পায়ের ধূল। দিন কহিল। 
মোহিনী- চমকাইয়) একবার শাত্র চঞ্চনীর প্রতি দৃক্চি 

করতঃ পুনশ্চ মুখ ফিরাঁইলেন, কিন্ত পদ বাছির করি! 

দিলেন । | 

চঞ্চল] পদধূলি লইয়। মোছিনীকে নিকত্তর দেখিয়া মনে 
ভাঁবিল মোহিনী ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, ফোঁড়হস্ত করিয়। কহিল 
দিদি তামার অপরাধ কি, আমার সহিত কথ কহ্ছিভেছেন. 

না কেন? 
, এতক্ষণ মোহিনীর চক্ষু শুষ্ক ছিল,মনের হুঃখ প্রকাশকরি- 
বার লোক ছিল ন”, প্রিয়সখী চঞ্চলাঁকে দেখিয় চক্ষে জল 
আনল, স্বজন সমীপে হুঃখানল প্রদর্শন সভাবসিদ্ধ লঙ্জণ 
বশতঃ মুখ করা ইয়। ক্লানভাবে কহিলেন, ণচঞ্চল]-তুই আর 
আমার কি অপরাধ করিয়াছিস+ এক্ষণ আমার যে কপাল 

হইয়াছে তুই যে প্রাঁণেং ফিরে এসেচিস এই আমার ঢের 
এখন এইখানে বোসু ভোর কি হোয়েছিল আমাকে সব 

* বঙ্গ দেখি 1” ৰা 
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চঞ্চল] নিকটে বমিয়। চারিদিকে চকিতের ন্যায় দৃষ্চি- 
পাত করিয় কহিল “দিদি আঁপনীর জন্য এরুটি বড় স্ুসং- 

বাদ এনেছি” (কর্ণের নিকট মুখ লওত কহিল ) লাঁলমীধব- 
প্রসাদ স্বরাঁজ্য যুদ্ধ করিয়া পাইয়াছেন 1৮ 

আর্য কে পেয়েছে! সত্যি, বলনা, সব বলন, কেমন 

কোরে পেলেন বলন1? বলিয়া মোহিনী ফিরিয়! চঞ্চলার 
ুন্ধে গ্তরিলেন, আশীপুর্ণ লৌচনে চঞ্চলার মুখপ্রতি একদৃষ্টে 
চাহিয়া! রহিলেন। চঞ্চল (ধানিরাম ও মলোহর বৃত্তান্ত 

ভিন্ন) সমস্ত অবগত করাইল, যেমন জলনিমগ্ন ক্লান্ত হতাশ 
ব্যক্তির একখান বছৎ কান্ঠ*পণইলে জীবনাশণ পুঅরর্ধার 
উদ্দীপ্ত হয়ঃ এতদৃশ্রবণে মোৌহিনীর মনে মাধব প্রেমলাভ 
আঁশ সেই প্রকার উদ্দীপ্ত হইল, সমস্ত বতীন্ত উত্তমরূপে 

জিচ্ভাস৭ করিবার অভিলাষ হইতে লাখিল, কিন্ত রাজ্রের 

ত্য মনে পড়িয়] মুখবন্ধ রী.খল, একীন্তঃকরণে শুনিতে 

লাগিলেন! . - | 
অনস্তর চর্চঃল) দীর্ঘ নিশ্বাস পরিভ্ণগপুরর্বক কহিলঃদিদ* 

এতদিনে তোমার স্ুখতাঁর? আবার উঠুদল9- আমার ক- 
পণলে ঘা লিখিয়াছিল ভাই ঘটিল, এক্ষণ পরপ্মশ্বরের নিকট 

এই প্রীর্থন] করি যে ভোষাদের আুখে সচ্ছন্দ দিন২ বৃদ্ধি 

: হউক, তুমি সুখী হইলেই এক্ষণে আমার জগস্ি সুখী, অ- 
মার আর এজগতে তুমি ভিন্ন কেছ নাই, চঞ্চলার চক্ষে জল 

তামিল, অঞ্চল দিয়! মুখাবত করিল । 

মোহিনীর চমক হুইল সে কিল চঞ্চল তৌর এজগতে 
কেউ নাই কিল” বলিয়া? সঘকে ঈঞ্চলার পৃষ্ঠে হস্ত দিয় 
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নিকটে টানিক্স] আনিয়1 উদ্ধিদ্ হুইর়1 জিজ্ঞীসা করিলেন! 

“কেন মনোহর ভো ভাল আছে” দে কি এযুদ্ধে ছিল? 
চঞ্চল1 হস্তে মুখাৰত করিয়। ক্রন্দন করিতে লাখিল, পুনশ্চ 

জিজ্ঞাসা করাতে « হ' ছিলেন” উত্তর করিল | 

মোঁছিনীর উদ্বিক্নত! রদ্ধি হইল, ডি কহিলেন “কোন 

ভাল মন্দ হয় নাইত ?” 

চঞ্চল] শিহুরিয়। উঠিয়া “না না তা কিছু হয় নাই; উত্তর 
করিল” “তবে কি বল না” মেঁহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 

কোন উত্তর পাইলেন না, অনেক জেদ করাতে চঞ্চল) ভী- 
হার চরণ ধরিয়। ব্যাকুল স্বরে কহিল «“দিদী আমাকে আর 

জেদ কোর নী, তোমার পায়ে ধরি আমাকে আর জিজ্ঞাস! 

কোরনণ, আমার কপালে য1? লেখা ছিল ভা ঘটিয়াছে, 
এক্ষণে এ পৃথিবীতে তুমি বৈ আঁর আমার কেছ নাই, এখুন 
আমি অনাখিনী, যদি কখন কোন দোষ করি? অনাখিলী 

, বোলে রাগ কোঁরনণ, তুমি ত্যাঞ্ধ করিলে আমার দীড়াবার 

আশর স্থান নাই, তবে পতিতপাপনী গঙ্গ। সকল পাপীকেই 

স্থান্ন দেন এ ছুঃখিনীকেও দিবেন” 

«সে কিরে চঞ্চল এর নাম কি কথা, তুই পাগল হুয়ে- 

চিন, না তোর উপর আমি কবে রাগ করেছি” বলিয়। 
মোহিনী আশ্টর্ধ্য হইয়া চঞ্চলার বদন হুইতে-হস্ত মোচন 

করতঃ মুখ উত্তোলন পুর্ব্বক দেখিলেন--যে আশ্য সতত হাস্য 
রসে পরিপুশ, চপলার -ন্যাঁয় চঞ্চল, প্রত্যেক পলকে ভাঁব 

পরিবর্তন হুইতে খাঁকিত, সে বদন এক্ষণে স্থির, ভাবহীন 

নৈরাশ প্রকাশক, চক্ষু রক্তবর্ণ শ্ফিত-পার্বঃয় ভূঘ! পঁড়িয়। 
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খিয়াছে। কপোল শীর্ণ, ওষ্ঠীধর শুক্ষ বদন একান্ত মলিন 

বিবর্ণ, মনে ভাবিলেন একি ! এক দিবসের কৰে এমত পরি- 
বর্তন সম্ভবে ন1, ভবে কি পাডমোছিনী শিুরিয়া। উঠি- 
লেন, একদৃষ্টে চঞ্চল+র বদন প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করি- 

লেন, চঞ্চল! আমার নিকট তোর লঙ্জণকি, কি হইয়াছে 

বল তের কিছু ভাবনা নাই, পীণুর সঙ্গে তোর দেখা ছই- 

ছিল ? র 
চঞ্চল! মোছিলীর প্রশ্থের ভীব-বুবিতে পারিয়ণ শিহ- 

রিয়" ত্রস্ত হইয়া উত্তর করিল «না ন1 ভর সঙ্গে আমার এক 

বারও দেখা হয় নাই।” ূ 

মোহিনী দীর্ঘ নিশ্বান ত্যাগ করিয়] পুনশ্চ কহিলেন 
“তবে কি ? চঞ্চলা বল্ন?, আমার কাছে তোর লজ্জ। কি।” 

*. চর্চল। কৌন উত্তর দিল ন+» গোছিনী ক্ষণেক ভাবিয়" 
পুনশ্চ চঞ্চলাঁর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, চঞ্চল" 
ধাঁনিরাম কোথ। বলি? 

যে প্রকাঁর ক্ষতু অঙ্গ প্রতি অস্কৃদি লইলে আহত ব্যক্তি 

স্পর্শনীশঙ্কীয় অঙ্গ কুর্চিংত করিয়ণ সরিয় যাঁয়। এতদ্শৰণে 

চঞ্চলাও সেই প্রকার কুপ্সিঃত হইয়1 মোহিনী হস্ত মোচন 
করিয়1 পুনশ্চ নভ্রমুখী হুইল | মোহিনী পুর্ব সন্দেহ বশতঃ 

এক প্রকার বুঝিতে পাঁরিলেন, কিন্ত সবিশৈষ জ্ঞাত হইবার 
জন্ত স্ত্রীন্ঘভাব বশতঃ অত্যন্ত লৌলুপ হইলেন, চঞ্চল! স্প$ 

কিছুই বলিতেছে না” প্রকারান্তরে জীনিতে হইবেক স্থির ক- 
রিয়। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, “্ধানিরাম কোথায় বলি ?% 

চঞ্চল? ক্ষণেক পরে উত্তর করিল “আমি জানিনি 1৮ 
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“সে কিরে চঞ্চলাঃ এই ন) বলি ধানিরাঁম ছিল? 

চঞ্চল1 কোন উত্তর দিল ন1| | 
মোঁছিনী ক্ষণেক পরে পুনশ্চ কহিলেন *আঁচ্ছ! চঞ্চল 

পাগুশর বাটী থেকে তোকে কে কোলে কোরে আনে, তুইতো 

আর আপনি অশসিতে পাঁরিসনি, যে হউক এক জন তোকে 

কোলে কোরে এনেছিল, ধাঁনিরাম নী? বল ন$ আনার 

মাথণখাঁস বল” বলিয়! মোহিনী চঞ্চলার - পৃষ্ঠে হস্ত দিয় 
আর নিকটে টানিয়া! আনিলেন | 

চঞ্চল] মহ? সঙ্কটে পড়িল, মোহিনীর এত অনুরোধ কি 
প্রকীরে ঠেলে, লজ্জা খাইয়া বলিতেও পারে নণ» ভাপিত 
হৃদয় আঁর বেদন1 বোঁধ হুইল, মোহিনীর প্রতি সজল নয়নে 
চা্ছিয়! কহিল %দিদী তুমি কবে থেকে কাটা ঘায়ে নুন দিতে 
শিখিলেঃ তৌমারত এমত স্বভাব ছিল ন॥ তোমার পর ছুঃখ 
দেখিলে অমনি চক্ষে জল আসিতঞ তোমার কি আমাকে 

এমন কোরে খুচিতে একটুও মায় হোচ্ছে 1?” 
এতক্ষণ মোহিনী সমস্ত ব্ভান্ত অবর্থত উৎস্কত1 বশতঃ 

তথ্প্রশ্নচয় কফদ্রায়ক হৃদয়জ্গম হয় নাই, এতদৃশ বণে চমক 
হইল, অপ্ত্যন্ত লজ্জ1 পাইলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ লঙ্জ! 
পাইলে অভিমান হয়, চঞ্চল1 প্রকারান্তরে নির্দয় বলিল, 

অভিমান জন্মিল, “ছিঃ চঞ্চল আমি কি তোকে কষ্ট দিবার 

জন্া জিজ্ঞাস করিতে ছিলশম তুই কষ্ট পাঁচ্ছিস দেখিয়া 
আশমি জিজ্ঞাস। করিলাম, আমাকে বলিলেও তোর ছুঃখের 
অনেক অংশ দূর হইত, আমার যখন বে কষ্ট হয় তোকে 
অমনি বলি,ভাই বুঝি আমাকে এই কথ] বলি ? আচ্ছা আমি 



.ইএনি, এতিহাসিক-নবন্যাস, 

তোকে আর জিজ্ঞান। করিব নাঃ তোঁকে আর আগ 

নলিতে হবে না” এখন আন জর কে চারে একটু শুয়ে ঘা? 

বলিয়। মোহিনী গাত্রোত্ধীন করিলেন “আর তুই আমাকে 

বলিন আর নাই বলিন'আঁমি এক প্রকার টের পাইয়াছ্ছি। 

সেদিন রাত্রে তোকে আমি যা বলিয়াছিলাম তাই-ুমপনা- 

হর বোধ হয় টের পেয়েছে” বলিতে২ গমানোদেখাণি করি- 
লেন | চগ্লণ ছুট খিরা পদ্ছর ধরিল+ ব্যাকুল স্বরে কহিল 
“দিদী তুমি অভিমাম করিলে এ হতভাঁখিনী কোথায় দা 

ডীবে+ এ হতভাগিনীর লজ্জার কথ] শুনে তোমার কি লাভ 
হবে ?” 

*€ন কি লে? চঞ্চল। আমি কি.ত্রৌর উপর রণ করে- 
ছি, তোর কষ্ট দেখে আমি আর জিজ্ঞাস করিতেছিলাম, 
ছিঃ অমন মনে কত আছে, আমি ভৌকে নিজের লোনের 

ত ভাল বাসি, তকে তোর ভালর জন্যই জিজ্ঞাসা করিতে 

ভিলাম” ধলিয়! মোহিনী পুনশ্চ বসিলেন “তবে কি বলিবি 
বল-দেখি, যত বলিবি তত মন খোঁলস। হইবে, আমিত পুর 

নোই'” বলিয়।., চঞ্চলাকে নিকটে টাঁনিয়া লইলেন ] ূ 

চঞ্চলখ ক্ষণেক মন্তক নত করতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগী ক- 
রিয়। কছিল “দিদী ভোমীকে আর কি রলিব, ভুমি য। 
এচেচ তাই হএছে, যখন ধানিরখম আমাকে উদ্ভীর করিয়। 
মন্দিরের এক গ্রহে রাখিয়া যাইতে চাছিল। তখন আমি 

ভয়ে শোকে ছাঁড়িতে ছিলাম নন এমত অময় মাধবদ।ল এ 

মনোহর সে ঘরে এসে পড়িল, তিনি ভ'নণ বুঝে ঘন্দ ভেবে 

ধানিকে কাঁটিতে গেলেন, রাজকুমার ধরিলেন্+ধানি পালা 



এ সি 
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তাহার পর আর কিছু জাঁনি মণ আমার এ জ্ম্মের মত যা 

হবার ভা ছোঁয়েছে, এখন আর উপীঁয় নাই, এই জন্য 

মাকে বলিতে ছিলাম ন11% নু 
«এত দুর হইয়াছে তা আমি স্থির করিতে পারি নাই, 

এখন তুই কাপড় ছাড়ো ঘণ, এর পর এর উপায় দেখি" 
এখন+ আর আমার একটা কথ আঁছে তীও বলিব এখন 1% 

চঞ্চল। জিজ্জীস) করিল “আপনার আবার কি কখন ?” 

মোহিনী উত্তর করিলেন “হছে, বলিব এখন |” 

কেন এখন বল্গন ন1 কেন | ্ 

*€গুন্বি তবে শোন” বলিয়া! মোছিনী, চতুর্দিকাবলোকন 
করতঃ মৃদ্মন্দ হাঁনিি২ কহিলেন, সে রাত্রে তিনি তোমার 

কথায় হেতায় এসে ছিলেন, আমর] কথ! কহিতেছি এমন 

হামর মা কেমন কোর টের পেয়ে এসে পড়িলেন” চঞ্চল 

চমকিয়1-জিজ্ঞানণ করিদ্প১খল কি পিদী ! তারপর 5 

21 “তারপর আন কি? আপের মন্থরে ভূত হাড়ান 

এ আর টা ব লজ্জায় মোরে খৌঁলম, মাথা ছেট 

কের, চুপ কোরে রৈলুমঃ ভার পর তিনি গেলে মা আমাকে 

অনেক তিরস্কার কোরে, গন্দাজল তুলদী হস্তে দিয়া দি 

করাইলেন, বে তাকে দেখিব না তাহার কথ! কাহাছে 

জিজ্ঞাস করিব ন» তাকে একেবারে ত্যাগ করিলান | 

চ-তার পর অটপনি কি বলিলেম | 

'মো-আমি আর কি বলিব, প্রথমে কোন উত্তর দিলা 



২৭৬ এতিহাসিক-নবন্যাঁস- 

ন1শেষে মা বাধাকে বলে দিবেন বলিলেন আমি বাবার 
ভয়ে দিব্য করিলীম। 

চ--আখচ্ছ আপনি যদি এমন দিব্য করিয়াছেন তবে 

আমার কাছথেকে তার কথ। শুনিলেন কেন। 

মেশকেন শুনিব না, আমিত শুনিব'ন1 দিব্য করিনি, 

আমি জিজ্ঞীস। করিব না দিব্য করিয়াছি, ভোঁকে তো। 

কিছুই জিজ্ঞাস করি নাই, তুই আপন ইচ্ছয় সকলি 
বলিলি। 

চ-মোনকে আখি ঠারিলেন,এখন সে যাহ হউক-এক্ষণে 
দিব্য করিয়াছেন, কি করিবেন বলুন দেখি ? 

মোতাহার জন্যই তেখকে বলিতেছি মাঁর নিকট হইতে 
কোন প্রকারে দিব্য কাটাইয়। আনিতে পারিস তে! হয়| 

চ- সে কেমন কোঁরে হবে, মাকে বলিলে তিনি কি মনে 

করিবেন, আমি পাঁরিব ন1। 

মে--ত" বলিলে হবে না» তুমি না বলিলে আর কে 

বলিবে। 

, এমত সময়ে একজন কিন্করী আলিয় সংবাঁদ দিল থে রাজী 

আঁদিতেছেন | রাঁজ্জী আসিরণ উপস্থিত ছইলেন- চঞ্চল। 
সসম্ভরমে উঠিয়। পদধুলি লইল,রীজ্ঞী আশীর্বাদ করিয়া! সমস্ত 
বতাস্ত জিজ্ঞাস! করিলেন | চঞ্চল মস্ত বৃশ্তীস্ত বলিয়।কহিল 

এক্ষণে অণপনার1 অনুকুল হইলেইরাজকুমার নিজের রাজ্য 

নিজে পান | রশণী গদ২ বচনে কলিলেন--“কে মাঁধবলাল 

আহা1! বাঁছ। রীজারছেলে হোয়ে পঞ্চের ভিক্ষারির মতন 
'এদেশর ওদোর কৌরে বেড়ীচ্ছিল, সকলে শেয়ালটা কুকুরটশ 



অক খণ্ড | ৭৭ 

টাঁর মত দূর২ কোভ, আছ পাথং আমরণ] আনুকুল্য কোর্ধ 

বৈকি-রাজ্ঞীর গ্দ২ ভাবের ছুই কারণ, এক মাঁধবলশলকে 
ভীল বাঁসিতেন দ্বিতীয়তঃ এই কএক দিবন মোঁছিনীর যে 
প্রকার ভাব দেখিয়। ছিলেন তাহরঁভে তাহার মনে অত্যস্থ 

আশঙ্কা! জন্বিয়াছিল মোহিনী ভীহার একই কন্ত। না! রা- 
খিতে পারেন বিবাহ দিবেন স্থির করিয়1 ছিলেন, মাধব 

রাজ] হইলে সে ছুর্নামের ভয় নাই স্তর এসংবাীদে মনে 

আহলাদ হইল । 

মোছিনীর রাঁণীর গদ২ বচন শ্রবণে মনে ভরসী হইল 
মুখে একটু হাসি আসিল, রাজ্জীর প্রতি কটাক্ষ করিলেন | 

রাজ্জীও সেই সময় মোহিনীর প্রতি চাঁছিলেন, চারি চক্ষু 

একত্র হইল» মোহিনী লজ্জায় নত্মুখী হইলেন, রাণী মো- 
চিনীর হ্খন্ত বদন নিরীক্ষণ করিয়া মনের ভব বুঝিতে 

পাঁরিলেন, সোহাগ করিয়া কহিলেন” আমি কি তোর 

সুখে সুখী নই-_কন্তার মুখ চুম্বন করিলেন |. 
মোছিনী এই অবসরে তাহার মাঁতীকে কহিলেন “তবে 

আমীর দিব্য ছাঁড়11৮ 

“দূর বালাই, তুই বড় বেহার1 হোয়েছিস আমি তোকে 

সেখাচ্ছি” বলিক় হাসিতে লাশ্িলেন, মোহিনীর মন্তকে 
হস্ত দিয়। আশীর্বাদ ছলে কহিলেন *পরমেশ্বরের নিকট - 

এই প্রার্থন। করি বেন মাধব নিকৎবিক্ষে রাজ্য পাঁনঃ এক্ষণে 
মহারাজ আমাদের অনুরোধে কিছু নী বলিলেই আমাদের 
সর্ব প্রকারে শুভ, এখন মা বোস্* অনেক বেল? হইয়াছে 
আমি পূজায় যাই” বলির! রাঁজ্ী চলিয়া গেলেন | 

২৪ 
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পুর্ব্বাপর নারীর মত অবিশ্বাসী কে আছে। 
দিয়ে বিপক্ষের হাতে পতির মৃত্যুবাণ, 
দেখ মন্দোদরী সতী পতি বৌধেছে ॥ 

্ লক্মনীকান্ত বিশ্বাস | 
ইহুর মাসীন্তরে এক দিবস প্রত্যুষে মনোহর তাহ'র 

দেকীনে বলিয়! খেলনা দাজীইতেছে ও মনে২ ভাঁবিতে- 
ছেআশমণর কি অদৃষ বাহাকে ভালবাসী 'সেই আমার 
শক্র হইয়। উঠে, লক্ষমীছাড়ীকে নিজের ছেলের মত লালন 
পালন করিলাম তাঁর এই প্রতিফল, সেদিন বড় বেঁচে গেছে, 
কিন্ত এবার ধরিতে ধীরিলে ঘাড়ট! মুচুড়ে ভাঙ্গির। ফেলিবঃ 
মনোহর একটা সপ্তচুড়! -কৌটণ সাজাইতে ছিল, ভীহার 
অন্যমনস্কত। বশতঃ কৌটার চূড়া ধরিয়া জৌর করিল মট 
করিয়ণ চুড়াী ভাঙ্গিয়া গেল, চমক হুইল, মনে করিল থে 
কল্য কৌটাটী কু'দে চড়াইয়' স্ব কৌট। করিব, কিন্তু ঢুড়াটা 
কি কারিবঃ ভাবিতে২ স্মরণ পথারূড হুইল যে এঁ প্রকার 
একটী রজত নিম্মিত সগুচুড়। কৌটা চঞ্চলার পিন্দূ'র রাখি- 
বর নিমিত্ত রাখিয়াছেন, এক্ষণে চঞ্চলাই ব। কোথায়'আর 

তাছাঁর বিবাহ ব1 কৌথাক়, স্্ীলোকদিশকে কখন বিশ্বাস 
করিবেক নাঁঁলক্ষবীছাড়ী মেলার রাত্রে কেমন মুখখানি 
কোরে আমখর নিকট এল, ভার মনে এই শ্ছিল, কেহ কি 

ত্বপ্দেও জানিতে পারেঃ কি প্রবঞ্চনা ! অশ্রে জানিতে পী- 

রিলে কি এই কম্ট পাই, এখন লক্গনীছণড়ীকে কুচিং কোরে 
কেটে কুকুর দিয়) খাঁওয়াইলে রাখ ধারনা এমন বিশ্বশসঘা- 
ভিনী--দূর কর» অণর মে কথ] ভীবিলে কি ছুইবেকঃ আর 
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কখন মেয়ের মুখ দেখিব না, বলিয়ণ হস্তস্থিত কোটার চুড়াটী 
রাখিয়। কৌটাটী তাহার দোকান সম্দুখস্থ একটী কুকুরের 
প্রতি নিক্ষেপ "করিল কুকুর কেঁউ করতঃ পলীয়ন কন্দিলঃ 
একটা স্ত্রীলোক শিশু ক্রোড়ে করিয়1 খেলন' ক্রয় করিতে 
আপিয়াছিল, “ওম ওকি গণ” বলিয়৭ ভয়ে শ্্বীত্ সরিয়' 
গেল, তাহার অঞ্চল লাখিয়া খেলনার ধুচনি ভূম পতিত 

ছইল, মনোহর «আরে কেয়ারে বোলে ধমকিয়া! উঠিল 

ক্রোড়ের শিশু ধমক শুনিয়| পণ কোরিয়া কেঁদে উঠিল, 
স্ীলোঁকটী আঁপনকাঁয় অকর্্ম টাকিবার জন্য মহ] গেশল 
করিয়া উঠিল, লোক জন্মিয়! পড়িল” মনোহর অপ্রস্তত 
হইল, “ম| মাই২” বলিয়া শিশুটীর হস্তে *একটী খেলন৭ 
দিল, ভ্ত্রীলোকটী একটী ভাবুয়া! ফেলিয়া! ফর২ করিয়! 
চলিয়। গেল, মনোহর ক্ষণেক ভীহার প্রতি চাহিয়া মনে 

ভাবিল অগ্ত আর কিছু বিক্রয় ছইবেক না, দোকান বঙ্ধ 
করিয়! রাজ বাঁটীতে যাই। ৃ্ 

ওদিণে বাঁকে এসিংছ দাঁডডিওল বিহারের লিংহদ্বার সং- 
লিপ্ত এক গৃছে খট্টাজেবপর্ি শয়ন করজ্$ এক২ বাঁর খটাচ্ 

বাজাইয়1 “তাঁয়রেন) নীয়রেন” গীন করিতেছেনঃও এক২ 
বার স্বীয় অবস্থা-ভাবিতেছেন--এক্ষণে সম্পুর্ণ সুস্থ হুইয়- 
ছেন, প্রায় পূর্বমভ বল প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্ত রাঁজগৃহের 
্নামন্ত পদচযুত হইয়াছেন, রাঁজা অত্যন্ত রাত অশছেন, 
এমন কি তাহাকে ধত করিতে পারিলে শুলে দেন তাহার 

দু জ্ঞান জশ্গিয়াছে* বে মাধবের পরামর্শে ও বাঁকের সহ 

কারে এই সকল ঘটিয়াছে, রাজগুক ও পাগডাজীর প্রাণ নক 
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হইয়াছে, ত্রদ্মহত্য৭ হইয়াছে,তীহশর দাস কত সংলিগু দোষ 
জন্য প্রায়শ্চিত্ত টি বিহার ও রাঁজগুছে মনাস্তর 

হইয়াছে | 

দেহাঁধিপতি কর্ণরাঁজ এই বিষয়ের তত্বানুসন্ধীন নিমিত্ত 
তাহার ক্রি মন্ত্রী ক্ূপীরাঁমকে প্রেরণ করিয়াছেন, অশপনি 
সসৈন্যে আঁনিতেছেন, মন্ত্রী প্রমুখাঁৎ শ্রবণ করিয়ণ যখণ 

বিহিত কার্ধ্য করিবেন | যুদ্ধ হইবার সম্ভীবনণ, যুদ্ধ হইলে 
রীঁজণুহের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেক, যদিচ মাঁধবলাল 
তাহাকে এক সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখীচ 
যাহার এত দিবস অন খাঁইয়াছেন তাহার সহিত যুদ্ধ কর। 
একভ্ত মনোনীত নহে, এক্ষণে সে যাহ! ছেক অস্ত সকলে 
মন্ত্রী কপাঁরণমের কাঁনাঁতে গমন করিয়াছেন, যীহ1 হউক 
অদ্য একপ্রকাঁর শেষ হইবেকঃ হয় ছেলে নয় মেয়ে নছে 

শর্ভপাত»,--“দূর কর আর ভীবিলে কি হইবেক, এক্ষণে কি 
সিদ্ধান্ত হইলঞ্ঞ্তীহাঁর সংবাদ আনি খে” বলিয়) বকে 
সিংহ খট্রাঙ্গের কাঁষ্ঠে ভর রাখিয়া বলপুর্র্বক উঠিলেন, 

খটটাঙ্গ পুরাতন, জীর্ণ মড়ং করতঃ ভাঙ্দিয়। গেল? বাঁকে 

সিংহ উলটা ইয়? ভূতলে পতিত হইলেন, মনোহর সেই মাত্র 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, বাঁকের পতন দর্শনে ই ই করতঃ 
নিকটে আপিল, হস্ত ধরিয়ণ তুলিল, পতন কাঁরণ জিজ্ঞাস" 

করিল। 

বকে মিংহ গীত্র ঝাড়িতে২ কহিল, «আর ভাই, যা 

হার উপর নির্ভর করি» তাহাই এমনি করিয়। ভাঙ্গিয় যায়, . 
মহারাজের নিকট ৩০ বৎসর কর্ম, করিলাম, শেষ দশায় 



অন্ত খণ্ড । ২৮২ 

উহার উপরই নির্ভর ছিল, ভাছাত গেল, কৌথ। বিবাহ 
করিয়া গৃহস্ত হইব ভাবিয়া. সেই ছু'ড়ির উপর নির্ভর করি- 
লাম, তাঁর তো! এই ফল, অগ্ভাঁবধি ভাল বল পাই নাই, আরে 

ভাই আজ এই খাটিয়। খানার উপর ভর দিয়] উঠিতে 
গেলাম .এটবেটাও.. ভেঙ্গে ফেলে দিলে আজ থেকে আর 
কাহার উপর নির্ভর করিব ন1 «আপকচি খাঁন। পরকচি পর্ণ” 
এখন এস তোমার ও যে দশা আমারও সেই দশ, যদি যুদ্ধ বাধে 

তাহা! হইলে মন খুলে যুঝিতে পারিব, কোন আর পিছনে 

টান নাই, বলিয়। বাঁকে সিংহ মনোহরের ক্কন্ধ ধরিয়া বসী- 
ইল জ্বয়ং বদিল, তায়রে না মাঁয়রে না গীইতে২ পুনশ্চ 

কহিল “আর দেখ ভাই তোকে একটাপরামর্শ দি, আর ছুড়ি 
ফুডিতে কাঁজ নাই, ও আমাদের কর্ম নহে ও ছোড়াদেরই 
পৌষায়, আর বুড়াবয়েসে ধেড়ে রোণের আবশ্যক নীই।” 

এতদ্ পরামর্শ অবণে মনোহরের হাঁসি আসিল, বাঁকে তদ্দ- 
নে আর আগ্রহসহঃঞ্জকহিল, ভাই হাসিস কি? আমি 

সত্য বলিতেছি, তোঁমীর খা ছুয়ে বলিতেষ্টি” আমার মনের 
কথ ৰলিতেছি, যদি এক্ষণে চঞ্চল। আমার কাছে এসে বলে 

বিয়ে করঃ তে! কোন্ শীল করেঃ বাব! উঠৃতে ন। উঠৃতে 

এক কাঁদি” বাঁকে থন্তীর ভাবে মন্তক সঞ্চালন করিতে 
লশিলঃ অনন্ভর মনোইরের হস্ত ধরিয়া! প্লুনশ্চ কহিল 
আর দেখ ভাই আমার একট] কখ| শোন, তুই আর রখ" 
রাগ কোরে ভূয়ে ভাত খেয়ে কি করি আর ত বিবাহ 

করিতে পাঁবিবে না, দশ জনে দশ কথ] বলিবে, একট1 কার 
খানা হইয়। পূ ডুবে, আঁমাঁর পরামর্শ শোন, তাঁতে আর 
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কাজ নাই ছেড়ে দেঃ দেছুটোতে বিয়ে দিয়ে দেং তা ছোলেই 
বড় মজা ছবে এপাণপের প্রায়শ্চিভ ছবে, বাব) চঞ্চল ত 

চুপ কোরে থাঁকবাঁর্ মেয়ে নয়, এই কমাঁসে রাজগুক পা 
গাজী তোমার আর আমার সর্বনাশ করেছে, আর এই 

যুদ্ধ বাধাইয়াছে, দেখ নণ ভাই লক্ষীছাড়াঁর মুখে চুনকালী 

দিবে এখন, আর সে লক্ষণী ছাড়াও আমাদের মত কিট 
খেয়ে কিল চুরি কর্বণীর ছেলে নয়, আচ্ছ] কোরে তাঁয়রে ন 
কোরে, খুব কৌর্কর্বে, বেশ হবে, আমার ভাই কথ শোন দে 
বিএ | মনোহর এতক্ষণ মনওব্যাকুল বশতঃ কিছুই উত্তর 
দেন নাই, এবস্প্রকীর পরামর্শ শবণে মুখে হণসি আসিল 

হাস্য করিয়া কহিলেন, হু বড় মন্দ পরামর্শ নহে এর পর 
দেখা যাবে। 

বকে মিংছ মনোহছরের হ'তে বড় শ্রীতি জন্মিল অতি 
স্ুপরামর্শ দিয়াছেন মনে জ্ঞভীন হইল, মতশীর্ধরব “তীয়রে না 

খুব ছবে” “নীয়রে না বেস হবে গাইতে উভয়ে শীত্রো- 
"থান করিয় রাজবাটীতে প্রবেশ করিল 1% 

অনস্তর এক জন ভৃত্য অসিয় কহিল যে মহারাজ মলেখ- 
হরকে ডাঁকিতেছেন, মনোহর তচ্ছবণে মহারাজের সমীপে 
উপস্থিত হুইয়। প্রণাম করতঃ দণ্ডায়মান হুইল | 

লাল মাধবপ্রসাঁদ মনোৌহরকে কেমন আছ, কিকরিতেছ, 

কিনিমিত্ত তাহার সহিত সাক্ষাঁৎ করিতে আস নাই, প্রভৃতি 

জিজ্ঞীনী করিলেন, মনেশহর যখোচিত উত্তর করিলে পর 
মাধবলাীল কহিলেন “দেখ মনৌহুর যদিচ আমি যাঁছ1 বলি- 

তেছি তোমার পক্ষে ক্রেশদায়ক, তথাচ রাজার উচিভ যা- 
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হাতে প্রজার সুখ সচ্ছন্দে কালযাঁপন করিতে পারে এমত 

করণ সর্ব প্রকীরে বিধেয়। আর ও আমি তোমাদিগের মি- 

কট বিশেষ বাধিত আছি, যখন কেহই আমাকে স্থান দেয় 
মাই তুমি অখমাকে স্থান দিয়াশ্ছিলে, তাহণ প্রকাশ পাইলে 
ভোমার প্রাণ সংশয় হইত তাহার কোঁন সন্দেহ নাই, অর 

ধানি ও আমার প্রীণ রক্ষ1 করিয়াছে, তৌমরা ভুজনেই আ- 
মার প্রিয়। ভোমাদের বিচ্ছেদ আমার বিশেষ অস্মখের বি- 

বয়, তজ্জন্ত তোমাকে বলিতেছি য)হাতে ইহার শেব ছয় 

এমত কয়া সর্ফতোরপে বিধেয় ও আবশ্ঠক, তোঁমার ধানিকে 

ক্ষম। কর1 উচিত হইতেছে, কারণ তুমি যাহ ভাবিয়! এত 
কষ্ট পাইতেছ তাহার কিছুই ঘটে নাই, তুমি যাহ? স্বচক্ষে 
দেখিয়াছ তাঁহাপেক্ষা আর অধিক দূর যায় নাই, তোমার 

যদি অগ্ঠাঁবধি ব্বিছের মনন থাকে তবে অক্রেশে করিতে 

পার, ধানিরাম কর্তৃক তোমার বিবাছের কোন ব্যাঘাত 
ঘটে নাই, ধাঁনিরাঁম চঞ্চলার ভয় ভঞ্জন নিমিত্ত একট চুম্বন 

করিয়াছিল কিন্ত তাহা বাল্য স্বভাঁব বশৃতঃ তে হইতে পারে 

কারণ উহ্বাদের এক গ্রীমে জন্মঃ একত্রে বাল্য ধেলখ অর 

আমি শ্রা্ত হইলাম, যে উহ্বাদিগের বিবাহের কথ? উদ্ধাপন ' 

পর্য্যন্ত হইয়াছিল, ইহাদিখের চুম্বন অন্য লোকের চুম্বন মত 
জ্ঞান করণ যাইতে পীরে ন1$+ ইহা! আলাপ প্রকাশক মাত্র 
মনেশহর দীর্ঘ নিশ্বীস ত্যাগ করতঃ করজোঁড়ে উত্তর করিল, 
মহারাজ? আমরা বাল্যকাঁলে ধুলা! টর্ে ক্ষেপণ করিয়' 

বায়ুর খঁতি জানিত]ুম, কুট! ফেলিয়া! নদীর অত জ্ঞাত হুই- 
তাম, মহারণজ পুল1 কুট? গু চুদ্বন অতি সাঁমান্য বটে কিছ 
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তাহাতে বাম্ুর নদীর ও মনের গতি জান] যায়, অমি যদি 
এক্ষণে এই বিবাহ করি তে! লোকে করতীবি দিবে, যদিচ 
আমার বয়স হইয়াছে বটে তথাঁচ এক্ষণে বায়ত্তদরে হই নাই 
আর উহ্াদিগের বিবাহের সম্বন্ধের বিষয় যাহা কহিলেন, 
তাহ1-আমি.কিছুই জানি না, জানিলে এমন ঘটনণ ঘটিত না» 
ও আমি এই কষ্ট, পাইতীম না কিন্তু একথ1! আমি বিশ্বাস, 

করি নাঃ এ সকল দোষ গোপন জন্ত কপ্পন। মাত্র, তাহ! 
ন1 হইলে ধাঁনিরাম আমাকে অগ্ট্রে বলিত, 

মাধব উত্তর করিলেন *“অগ্গঞে না বলিবার কাঁরণ 

আছে, ধাঁনিরামের অপ্প বয়স বশতঃ প্রেম ভাব জন্মে নাই 

সখ্য ভাবই ছিল, কিন্ত তুমি বিবেচন] কর, যদি তাঁহাঁর নি- 
তাস্ত ভীলবানা নশ থাঁকিত তাহ? হইলে সে এত কষ্ট লই- 

বেক কেন, তোমাকে সেই প্রথমে চঞ্চলার পিতৃ মাতৃ বিয়ো- 
গের সংবাদ দেয় সেই সমস্ত করে, কিন্ত স্বীয় মন জীনিত 
না, এক্ষণে জাঁনিয়াও কৌন কখ। কছে নাঁই। 

মনোহর উত্তর করিল “মহারাজ যখন ছুজনের মন মিলে 
তখন কথা না কহিলেও জানব যায়ঃ মহারাজ এক্ষণে সে 

' কথায় আর প্রয়োজন নাই, ভাঁহাতে কাহারও দোঁষ নাই 

কিবল আমার কপীলের দোষ, কিন্ত কি কফ ভাঁহ1 অখপনি 

অপরিচিত নহছেন |” | 

মাঁধবের পূর্ধব কষ স্মরণ হইল, বদন বিবর্ণ হুইল, দীর্ঘ 
নিশ্বাস ভ্যাঁণ করির্ী কহিলেন, হু' পরিচিত অশছ্ি, তজ্জ- 
শ্তই ভোঁষাকে বলিতেছি এক্ষণে নিক্র্্। হইয়া বসিয়। টা 

কিলে তাহার তকোন নিরত্তি হইবেক ন । 
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মনোহর উত্তর করিল “মহারাজ লোকে প্রথমে ক্ষত, 
স্থলে আক্কুলিটী অবধি লইলে শিহরিয়! উঠে, কিন্তু সময়ে 

দেই ঘ1 টিপিলেও কফ বোঁধ হয় ন আমার ও সমগ্গে ভাই 
হইবেক | | 

মণ--আর ওদের কি ছইবেক ? 

'অ-ফ্রাদের ? 
মী--চঞ্চলা ও ধানির ? 

মনোহর উত্তর করিল “সে মহাঁরাঁজ জানেন, আর ভারা 
জানে, আমার সত ভাহাঁদের আর কোন সন্বন্গ না ই যাহ! 
ইচ্ছ] তাহাই ককগ্থে না” 

ম1-তভাহা বলিলে চলিবেক কেন, আর লেোকেই ব1 

আমাকে কি বলিবে, তাহার! বলিবে যে মনোহর আমার 

এত করিল তখহাঁর বেশ প্রতিফল দিলম, ভীহাঁর কোনে 

লইয় তাহার ভাগিনাকে দিলাঁমঃ আর ধানরামও ভোমার 

অনুমতি ভিন্ন তবিবাহু করিতে স্বীকার করিবে ন1| 
মনৌহরের আর সহা হইল নণ» রাগে রখজ মান্য বিশ্ম- 

রণ হুইল, মুখ ভঙ্গি করিয় কহিল “আহ কি স্বোধ 
ভাগিন, কাঁনায়ে ভাখিনাঁর বাবা, আমার জনুমতি নষ 

হইলে বিবাহ করিবে না, আর চুম খাবার বেল আমর 
অনুমতি আবশ্যক ছয় নাইঃঅপ্প রাগ স্বরণ করিয় পুনশ্চ 
কহিল “মহারাজ আপনকার অন্ন অনেক দিবসবধি খীই- 
রাহি, এক্ষতণ আপনি রাজা পাওয়াতে আমার এজন্ের 

সাধ মিটিয়াছেইএক্ষণে মাতা গ্রাচীন হইয়াছেন আর আঁ- 
ম:রও বয়ম হইয়াছে জনুমতি হইলে কাশিবাসী হই” 
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এতদ্াবণে মাধবপ্রসীদ অনেক প্রকার হুঝবইলেন 

কিছুতেই উত্তর দিল নণ, অনন্তর অবোকঝ দেখিয়া! কিথিতৎ 
বিরক্তি ভাঁবে বিদায় করিলেন * 

 এতদেশীয় লোকের রাজ ভক্তি অত্যন্ত প্রবল মনেশছর 

মাধবলালকে বাল্যাবধি বুকে পিঠে করিয়ীছেন, তাহাতে 

ধানিরাম চর্গল1 বিয়োগ বিধুরত অতি বিমর্ষ ভুবে বাঁটী 
প্রভ্াগমন করিতে .লাখিল | 

বা্ীর নিকটস্থ হইয়| তাহার মাতার ক্রন্দন গ্লনি কর্ণ- 

গেচর হুইল, অতি ব্যাঁত্রী ছইয়1 বাটী প্রবেশ করিল, তাহবর 

আগীমন পদ শব্দ পাইয়। তাহার মাতা ক্রন্দন করিতে নি- 

কট আঁমিলেন, মনোহরকে দেখিয়া অশর উচৈচৈঃত্বরে 

ক্রন্দন 'করিয়। ঝহিলেন “ধাবা আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে 

ভামাদের, ধীনি কেমন করিতেছে দেখলে | 

মনোহর চমকিয়1 উঠিয়া কহিলেন, «৫ ধানি? কোথায়! 
আমি তার কেমনকর। ভাৎছি” মনে এক প্রকার রাক্ষসী 
হর্ষ জন্গিল | 

তাহার মাতা তাহার কথার শেষাৎশ বুঝিতে ন1 পা- 

রিয়। উত্তর কর্পিলেন “ধাঁনির শোঁবার ঘরে”, 

মনোহর শীত্র গৃহ প্রবেশ করিয়া-শয্যোঁপরি দৃর্কিপাতি 
করিল চমকিয়) নিকটে খেল, শধ্যার ছুই পার্থে হস্ত রাখিয়া 
ধানি২ বলয়! ডভাকিল। 

ধালির কোন উত্তর নাই| 



অঙ্ক খণ্ড. 7] ই৮৭ 

চূড়ীধড় পিতার, পৌঁরে ৰাক' বৎশীধর, নয়নেতে নটবর,* 
হেরিবে নিশ্চিন্তে, যাবে বিচ্ছেদ চিত্তে, 

ও তাপিত প্রাণ | 
» রামটাদ মুখ 

ধানিরাম শয্যোপরি শ শয়ন করিয়া] রহিয়াছে । 
শিবনেত্র স্কীত রক্তিম বর্ণ পার্শ দিয়! টপং 

করিয়! জল নিঃসরণ হইতেছে, সমস্ত মুখন্ফীত ওল্ঠস্ফীত 
শুষ্ক গ্যণজল1 ভাঙ্জিতেছে, অপর কম্পমান হইতেছে, 
বালিশে মম্তক এপার্খ ওপার্খ করিতেছে | একবারং মাং 

বলিয়া! চিৎক।র করিয়] উঠিতেছে, শীত্রতাঁপে নিকটে বস) 
ভার। 

মনোহর এক দৃফ্টেধানির প্রতি চাইয়া রছিল, চক্ষু দিয় 
ছুই ফোটা জল ধানির রক্ষে পড়িল, তাহার মাতীকে সন্বে 
ধন করিয়। কহিল “ধাঁনি ছেতা! কখন এল 1, 

তাহার মাত] ক্রন্দন করিতে২ উত্তর করিলেন “ও বেণী- 
দের বাটীতে ছিল, কএক পিন জ্বর হইয়শছিল অজ বাঁড়া 

বাড়ী দেখে ও তাহার! এ গ্রাম থেকে. আজ যাওয়াতে 
তাহার ধরাধরি কোরে এখানে শুইয়ে দিয়ে গেল, তখন, 
খেকে ও কেমন কোচ্ছে বাব! ওর কেউ নাই তুই ওর সব. 

বাবা রাশ করে এমন বতে হয়|? 

মাতার কথণ মনোহুরের মনে শৃল-হেন বিদ্ধ হইল, চক্ষু 

মুছিয়! কহিল “মণ নে কথায় আর কাজ নাই এখন 

দৌড়িয়। জগন্নীথকে ডেকে আন” আবার স্মরণ হুইলযে, 

'ভাহার মাতা অতি বদ্ধ বিলম্ব হইবেক, নিবারণ করিস 
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উীহাঁকে ধাঁনির নিকট রাখিয়] স্বয়ং গমন করিল, জগন্সী- 
থকে ধানির নিকট পাঁঠাইয়। রাজ বাটীতে সংবাদ দিল | 

মাঁধবলধল এ সংবাদ পাঁইব] মাত্র রাজ বৈদ্য সমভিব্য)- 
হার করতঃ উপস্থিত হইলেন । ৃ 

রাজ টবগ্ভ তর্জনী টিপিয়াও অবস্থা? দর্শন করিয়1 মস্তক 

নড়িলেন “সম্পূর্ণ বিকার রক্ষা পাওয়া ভার” বলিলেন ।, 

এতদ্ শ্রবণে লাল মীধবপ্রসাঁদ উত্তর করিলেন “জীবন মৃত্যু 
পরমেশ্বরের হাত, কিন্তু যাহাতে আরোগ্য হয় এমত চেফী? 

সম্পুর্ণ করিবেন যেন কোন ত্রুটি হয় না1” 

ক্রমশঃ রণত্র ছইল, রাঁত্র সহ গীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
গীত্রদাহ সহপ্রলাপ ব্বদ্ধি'হইল, একথা ওকথ সহ চঞ্চলার 

কথণ্ কছিতে লাঁখিলঃচঞ্চলীর সহ বাল ক্রীড়ার কথা! কহিতে 

লাহবিল, চঞ্চল. অমন করিলে ভোমাঁর সহিত খেলিব না 
তুই বড় ছুষ্ট,চঞ্চল1 শুনেচিন্ তোর বাব] বৌলেছে আশার 
সঙ্গে বিয়ে দিবে আপচ্ছণ, উঃ ! জল জল বলিয় চীৎকার 
করিয়! উঠিল | | 

মনেশহছর রোখির শুজধষার নিমিত্ত এতাবৎকাঁল নিকটে 

বসিরাছিলেন, জল লইয়া ধাঁনির মুখে দিলেন, ক্ষণেক স্থির 
হইয়। আবার বকিতে আর্ত করিল “চঞ্চলণ উট ভয় কি 

এক্ষণে তোকে মামার কাঁছে নিয়ে যাব, সেখানে কার সাধ্য 

এগোয়, মনোহর শুভষ1 করিতেছেন, অধর শুনিতেছেন, 

জগন্নাথ শয়ন .কবিয়াছে শেষ রাত্রে জীগরণ করিয়া রো- 
গীর শুজব1করিবেক, মনোহরের মাত। একং বার চক্ষুর জল 

মুছিতেছেন ও হা? হুতাঁশ করতঃ দেবতার নিকট বক চিরিয়। 
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কধির দিবেন প্রস্থৃতি মানন করিতেছেন, ধানির এলমেল 
বকাঁর অর্থ সংলগ্ন হইতেট্ছ না, একরান্র২ ছুলিতেছেন | * 

ধাঁনিরীম পুনশ্চ বফিতেছে, “চঞ্চল৭ চঞ্চল1 তোমার এই 

কাঁজ? আমি হটাৎ একটি চুম খেয়েছিলাম তাও কি 
মামারে বোল্তে হয়ঃ আমি কেমন কোরে তীর কাছে 

মুখ দেখাব 1; 

মনোহর চমকিয়া উঠিল, .তাহণার মাতার গাঁতি দ্ুটি- 
পাঁত করিল, তিনি ছুদিতেছেন, কেহই এ কথা শ্রবণ করেন 

নাই দেখিয়া ধানির শীত্রে হস্ত বুলাইতে লশ্মরশিল রোগী 

বিড়২ করিয়! বকিতে লাগিল, “ছেড়ে দেও, ভয় কি অমি 
মামীকে ডেকে দিচ্ছি, মামা “বলিয়। এত চীৎকার করিয়া! 
উঠিল যে তাহার মাঁতা চমকাইয়] জাগীরিত হুইয়! “বাব. 
অমন কোচ্ছ কেন” বলিয়1 নিকটে আসিয়। পড়িল । 

মনোহর ত্রস্থ ০ ''ধানিং অমন কোঁস্ছ কেন বলিয়! 

ধরিঙ্গ | 

রোনী খড়মড় করিয়া! উঠিয়! বপ্তিল “মামা আমি কিছু 
করিনি আমায় মাঁপ কর বণলয়। চিৎকার করিতে লাগিল | 

'এই শব্দে জধন্নাথের নিদ্রা ভঙ্গ ছইয়। সেও আসিয়া 

পন্ডিলল, কলপুর্রবক রোশীকে শুয়াইয়া দিল! মনোহুরকে 

শুইতে কহিল | 

মনোহর মুখে হস্ত দা জীলোক মত ক্রন্দন করিতে 
লঃগিল। 

' জখব্লাধ *ভদ্ক কি ভাঁল হবে” বলিয়া ভরসা দিল! 
“আর আঙার মাখা হবে” বলিয়। মনোহর গৃহ হইতে 

২৫ ৃ 
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বাহিরে গেল? হস্তে মুখে জল দিয়+ পুনশ্চ আদিয়? বলিল, 

জগন্নাথের শয়ন জন্য অনুরোধ শুনিল মা» সমন্ত রাত্র ঠাঁয় 

জাগরণ করিল । 

এইরূপে ছুই রাত্র গীত"হইল$ মাধবলাল ছুই বেলণ স্বয়ং 
তত্বীবধান করিয়] বাঁন, শিবশঙ্কর বাবু পীড়াঁর সংবাঁদ 

পাইবা মাত্র দেখিতে আঁদিলেন, রাঁজকুমণরী ল্তমতী' ছুই- 
বেজ দাসী দ্বার] সংবাদ লন-| 

বাঁকে সিংহ রোগীকে দেখিয়া চক্ষের জলে ভানিয়। 
কহিল, “ভাই সব ফাঁকি, এমনি কোরে ফাঁকি দিতে হয় 

অঞ্$মায় ফাকি দিলে বেশ কোলে, মনোহরকে ফাঁকি দিলে 

বেশ কোলে, শেষে নিজেকে ফাকি, ভাই এমন ফাঁকি শিখে- 

ছিলে, আহা) মুখ দেখে বুক ফেটে বায়” বলিয়। ললণটে 
করাঘণত করিয়" ক্রন্দন করিতে উঠিয়1 বাহিরে গেল । 

তৃতীয় দিবসের রাত্রে রেশশীর অবস্থা দেখিয়! সকলেই 
ভরসী হীন হইয়া] পড়িল” সর্ধাঙ্গ স্থির নেত্রমোদিত, আর 
পলাপ নাই, প্রায় শবতুল্য পড়িয়? রহিয়াছে, বৈষ্ঠ নাঁড়ী 
দেখিয়া! কহিয়াছেন যে ইহার উপর আর জ্বর আঁসিলে 
খর রক্ষা নাই | 

| মনোহর রোশী ক্রোটে করিয়ণ বিয়া আছে, যতক্ষণ 

শান- ততক্ষণ আঁশ, এতিম দিবস আহখর নিদ্রা ত্যাগ 

প্রা শেব রাত্র হইল, মনোহারের একাস্ত ক্লান্ত বশতঃ তন্ত্র 
আমিলঃ এমন সময় বোঁধ হইল বেন ধাঁনি মামা বলিয়া 
ঘুচষ্লরে 0 রি ॥ 

চি্ননইয়াং ধানিত ০5 বহিঃ ধ্বনি চবহি়। র রছিয়াছে। 
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মনোহর. ধাঁনি ধামি বলিয়ণ ভাঁকিল| 
উ” করিয়া] ধাঁনিরাম উত্তর দিল ৃহুম্বরে কিহ্নি “মামা 

' আমি কোথায় 15 

“কেন তোমার ঘরে |” 

জগন্নাথ নিকটে বসিয়। ছিল বির তাড়াতাড়ি 
বৈদ্াকে তুলিয়া? অনিল । 

রসজবৈদ্ রাজআণজ্ঞানুসীরে ঘেই স্থলে রাত্র দিবস জব- 
স্থিভি করিভেন, আসিয়া নাড়ী টিপিলেন। গ্ান্রে ছস্ঞ 

দিলেন, ধানিকে কিপ্রকার আছ জিজ্ঞাস! করিলেন, দর্শনৈঃ 

পর্ণৈঃ প্রম্মৈঃ কাঁধিজ্ঞান ত্রিধামত বচন আবর্তন করিয়। 

কহিলেন হু' এক্ষণে এক প্রকার ভাল বল যাইতে পারা যায় 

এক্ষণে কিঞ্চিৎ পথ্য দেওয়1 কর্তব্য 1৮ 

_ ইত্যবসরে- ধানিরাঁমের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়। তাহার মাতু- 
লের হস্ত ধরিয়া মৃহ্স্বরে কৃহিলঃ “মাম! অশমীয় মাপ 
রুর।” “কি মধপ করিব, পাঁধল” বলিয়া! মূনীহরের চক্ষে 

জন্দে বক্ষ ভাসিয়। থেল। 

.বৈষ্ এতদ্দর্শনে রোগীকে অনেক কর্ণ কছান নিষেধ 
বলিয়। মনোহুরকে বাঁছিরে পাঠাইলেন। 

অনন্তর বৈষ্কারাজ বাঁকে সিংহ জগনাথ বসিয়! রোগীকে 
পথ্য দিতেছেন এমত সময় বহির্দেশে মনোঁহরের রাগ পর- 
বশ কণ্ঠম্বর কর্ণগোচর হইল | 

বাঁকে নিংহ বাছিরে আগমন করিয়। দেখেন যে মনো- 

হর একটী জবগুঠ্িত ভ্রীলোককে “এক্ষণি বার হু বেরেণ” 
বলিতেছেঃ মনো হরের মাতী মদ্ধ স্থলে পড়িয়া মনোহরাকে 
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নিবারণ ক্রিয়| কহিতেছেন, “বাব কি কুরিস ও যে রাজ 

কুমারী স্মমতী দিদীর দস; ও'ধানি কেমন আছে জান্তে 
এসেছে ।” ও 

এতদ্র্শনে বাঁকে সিংহ শীত গিয়া) মনোহরকে ধরিয়। 
কহিল “একি ভাই তুমি পাগল ভোয়েছ, এর নম কি ?” 
ম-কে ভাই কাকে! এর নায় কি, কি দেখিতে পাই- 

তেছ নণ, এ'সেই লক্ষীছণড়ী, এ সেই লক্ষবীছাঁড়ী | 
*বটে” বলিয়া! বকে সিংহ আশ্চর্য হইয়খ নিরীক্ষণ 

করিল চঞ্চলাই বটে “তে যাঁহোঁধ ভাঁই আর রাগী- 
রাশির অখবশ্যক নাই ও কেও মাঁপ কর, আর রাগ করিছুল* 

কি হবে” বলিয়া] মনোহরকে বলপুর্ববক স্থীনীস্তর করিতে 

চেফী করিল | 
মনোহর বাঁকের হস্ত মোঁচন করিয়! কহিল “দেখ তো- 

মীকে রাজকুমারী পাঠাইর়াছেন এবার তুমি বেঁচে গেলে 
কিন্ত যদ্দি ধাঁন্সির কছে যাঁধে তবে আমি গ্রকেবারে মে'র 

ফেলিব, কাহাঁর-উপপুরাধ মাঁনিব নণ” বুলিয়1 চলি 

খেল। ও | 
মনোহর গমন করিলে পর বাঁকে সিংহ চঞ্চলীকে কছিল, 

এচরথজলশ আমার সহিত ত কখন সত্য কথন কহ নাই, তোমার 
মিখ্য|। কথায় প্রায় প্রাণ দিয়াছিলামঃ আজ একবার সত্যি 

বল দেখিন, এখানে কেমন কোরে এলি | 

চঞ্চল ক্ষণেক পরে দীর্ঘ নিশ্বীন ত্ঞাণ করতঃ কহিল 

গ্রাজ] মহণশর পুকতঠাঁকুরের পরণমনর্য আমকে রাজকুমণ- 
রিরু নিকট হইতে তীড়াইয়। দিয় ছিলেন, মোহিনী দিদী 



অস্ত খণ্ড । ২৯ ৩ 

স্থমতী পিদীরু নিকট আমাকে পাঠাইয়ঈছেন, আমি এক্ষণে 
উর নিকট থাকি, তি কাঁল থেকে আমীকে আমি কাল 
অবধি ভ্ুরেল! আসিয়ণ কাজকোরে ফাই” মনোহুরের 
মাঁতাঁও উহ+তে সায় দিলেন, 

“আচ্ছা বোন আর ঠকাঁঠকি করিসনে, এখন চুপচাপ 

কোরে খাঁক, ওদিকে আর আঁদপে যাঁসনি” বলি! কাকে 

সিংহ চলিয়খ গেল । ্ 

অনন্তর ধানিরাঁম ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে লাগিল চঞ্চল! 

প্রত্যহ প্রত্যুষে আসিয়] গৃহ কর্ম সমাধ1 করিতে লাগিল, 

মনোহরের উঠিতে বসিতে কটুক্তিতেও ক্ষাস্ত হুইল ন, মুখ 
বুজিয়! সমস্ত সঙ্ক করুরিল, শেষে মনোছর আপন আপ।ন 

লজ্জ1 পীইয়৭ ক্ষান্ত হইল |. 
বাঁকে. সিংহ প্রত্যহ ধানিরাঁমের তত্বাবধারণ করিতে 

আইনেন, ধানিরামের দিন২ ন্ুস্থতা বর্ধন সহ হার 
*তায়রে ন। নাঁয়রে নী? ও হাস্য রদ্ধি ছইতে লিল, অন- 

স্তর এক দিবস ধানি সম্পুর্ণ আরোগ্য হইলে বকে মিংহঞ 
অনেক্ষণ পর্যন্ত স্বদ্ধ তাঁয়রে না নায়রেন? গান করিয়1 অর 
থাকিতে পারিল না অনেক প্রকার চক্ষু মটুকাইয়। ইবার 

টিবার। করিয়। কহিল “ধানি বাঁবা “তাঁয়রে না” এক মজা 
হেশয়েছে “নায়রে না|” - 

ধাঁনিরীম ঈষদ হান্য করিয়] কছিল “কি হইয়াছে 1% - 

বাঁকে সিংহ হস্ত নাঁড়িয়! কছিলেন+ ই ই বাব! সুছুই 

ক্যমহ কর, মজাতি *জান না “তায়রে না” এখন 05 

কি দিবে বল দেখি “নায়রে ন11% 
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ধানিরম কহিলেন কি বলুন না। 

বঁ_হাঁছ। নায়রে নাঃ এখানে কে আছে জান নীয়রেনা। 
, ধা কে আছে? 

দেখিবে না শুনিবেঃ দেখ বাবা! দেখে জেন তীয়রে না 

ছোয়ে যেওন1, এখন তবে নায়রে না কোরে ভীল কোরে 

বোস্ দেখি, বলিয়1 বীকে বাহিরে গেল। 

ধখনিরাম ই] করিয় বসিয়। রহিল | 

বাঁকে মিংহ বাহিরে গমন করিয়? চঞ্চল কে আশন্তে২ 

ডাঁকিল, চঞ্চল! গৃহ কর্ম করিতে ছিল বকের আহ্বানে 

নিকটে অসিল। 
বাঁকে, সিংহ “এইবারে” 'বলিয়1, তাহার হস্ত ধরিয়' 

ছিড়মিড় করিয়া! আকর্ণণ কর"ঃ গুছ মধ্যে আনাঁয়ন করিল 
“কি কর তোমার পায়ে ধরি ছেড়ে দেহ, মাম। রাগী 

করিবেন, মাম] বাঁর কোরে দেবেন” বলিয়। চঞ্চল লজ্জার 

জড়শড় হইয়া ঘোম্টা টানিয়া বদিয়] পড়িল | 

কে অবণ করে, বাঁকে দিংহ নায়রে ন1 বলিয় বলপুর্বর্বক 

ধানির নিকট লইয়ণ গেল, ধানিকে সম্বোধন করিয়? কহিল 
কেমন বাব 'নাঁয়রে ন] দেখিলে, এখন তাঁয়রে না! কর, 

কিন্ত দেখ বাব! আমাদের যেমন তাঁয়রে না কোরে ছিল 

তোমাকে যেন ভেম'ন নায়র না)! কোরে দেএ ন11”” 

বাঁকে ছিংছ বাহিরে আসিয়া দ্বার কদ্ধ করিয়ণ দিল, 

ফিরিয়া দেখিল যে মনোহর ই করিয়+ দাঁড়াইয়া অশছে, 

নিকটে গমন করিয়া! তাহার স্বন্ধ ধরিয়া! কছিল “ভাই আর 

ই1 কোরে দীড়ালে কি হবে “বেল পাঁফিলে কাকের কি” 
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চল অমর রাঁজ বাট়ীতে শিয়। ভীয়রে ন। করিগে। এরা 
এখন হেখণ নায়রে না ককণ ॥ এত বলিয়। বলপুর্ধ্বক লইয়া 

চলিল | - 

' মনোহর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল “ভাই তুই 

বড় বেলিক 1৮ | 
বশকে সিংহ হাস্য করিয় কহিল, «কে জীনে ভাই আ- 

মাকে এ কথা সকলেই বলে, কিন্ত ভাই আমি পরের ছুঃখ 

দেখিতে পারি না+বাগ পেলেই নায়রে না কোরে দি-_ 
বলিয়া মনোহরকে লইয়] রাঁজ বাঁটীতে গমন করিল | 

রাঁখ থে! মিনতি দূতী, আনগে শ্রীরাঁধিকে। 
তুমি জীন মম প্রীণ ব্রকভানু বালিকে ॥ 

অন্তরে অন্তর মোর, রাধা ছাড়! কু নয়, 

তিলেক বিচ্ছেদ হোলে পলকে প্রলয় হয় ॥ 

' জব্দ আমীরি মনে তাঁর সনে মিলিতে, 

ধৌলকে কমলাভয়ে কৈলাসে জ্রীঅস্থিকে ॥ 

কিয়ৎ দিবলীন্তরে বিহার নগরে মহাজনরবঃ সকলের 

মুখে হাসি মহারাীজধীরাজ বিহাঁরেশ্বর কর্ণদেব লাল মাধব- 
প্রসাদকে রাজ্যাডিষেক করিবার জন্ত আমাতা কপারামকে 

পাঠাইয়াছেন, সকলের মনে যুদ্ধশস্কা সম্পূর্ণ ছিল কিন্তু 
তাঁহ1 ন। ঘটাঁতে* সকলেই প্রক্ুত্ব হইল, মন হইতে এক মহ? 
ভার উশ্খিত হইল 
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লাল মাধবপ্রসাঁদ অশ্চর্ধ্য হুইরা আমীত্য কপারীমকে 

গৌপনে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন 
রুপারাম ঈবৎ হাস্য করিয়া! কহিলেন “মহারাজ অশ্প- 

নাকে গোপন করার কোন ফল নাই, আপনি হই এক 

দিবসের মধ্যেই এই সম্ভষ্ট শৈথিল্য ভাঁবের কারণ বুঝিতে 
পারিবেন, মহারাজ কর্ণদেব যদি এক্ষণে অক্ষম হুইতেন 
তাহ হইলে আর আঁমাঁকে এবেসে আঁদিতে হইত না, নিঃ- 

সন্দেহ যুদ্ধ করিতেন, কিন্তু এক্ষাণে জবনের। মহ) গ্রবল 

পরবক্র শস্ত হুইয়। উঠিয়শছে, ভাঁরতবধে প্রবেশ করিয়। মা 

লুট-দরাঁজ করিতেছে, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য মহা- 
রাজ জয়চন্দ্র স্বীয় সৈন্য সাঁমন্ত একত্র করিতেছেন, মহারাজ 
কর্ণদেঘকে ও তাহার সৈম্ত সমস্ত লইয়। আসিতে আজ্ঞ) 
পাঠাইয়াছেনঃ আপনি যেমন মহারাজের কর প্রদ মহারাজ 

কর্ণদেব ষঁ তেমনি তাহার করপ্রদ রাজ আপনকার সহিত 

যুদ্ধ করিতে হইলে আঁর মহারাজ জয়চন্দ্রের আঁজ্ঞ1 পালন 
' সয় না” স্গতরাঁৎ আঁমাঁদিশের অনুরোধে ও আঁশগনি বিবেচন। 

সিদ্ধ ভাবিয়ণ আপনাকে এই রাজ্য প্ুঅঃ অপণ করিয়া- 

ছেন, অধর আপনারা ভাহার প্রধান সামন্ত আপনাদিগের 

সহিত বিগ্র্ করিতে তিনি সহসা প্রবর্ত হইতে স্বীকার 

করেন নণ কারণ আপনার। যদি গেড় রাজুর আ৭শ্রয়লন 

তা! হইলে জাঁমাঁদের অর্ববলণর্শ, এক্ষণে অপনি বুঝিয়ীছেন 

যে এক্ষণে আত্ব বিচ্ছেদের সময় নয়? জবনের1 এক্ষণে মহ? 

গঁবল হুইয় উঠিয়ধছে 1৮ এতদ্ শরবণে মীধবলাল ক্ষণেক 

ভাঁবিয়। কহিলেন “অতি উৎকৃষ্ট পরামর্ষ করিয়াছেন, মহা- 
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রাঁঞ্জ অতি পারদর্শী মহ। জ্ঞানী 1% কপণরণম উত্তর করিলেন, 
রাজকুমার তাহ'র কি কোন সন্দেহ আছে ক্টীহার মত 

ধীশক্তি সম্পন্ন রাজা অধর নাই । 
ম"ঞ্চরলাঁল ঈষৎ হশশ্য করিয় উত্তর করিলেন, উহার 

অমাতোরাও হ্যুন নেন | 

, সে অপনকাঁর, মন্থত্ব বশতঃ যাহ বলেন বলিয়। কপা- 

রাম বিদায় লইলেন-- ূ 

যার প্রকুল হইবার বিষয় তিনিই কিবল সম্পূর্ণ প্র- 
ফুল্প নছেন, মুখে হাসি আছে কিন্তু সে হাস্য আন্তরিক নহে, 

কণ্ঠ হাশ্য মার্র, রাজ মহ্ছীপাঁল প্রতিজ্ঞাকরিয়াছেন যে" 

তিনি কখনই মাথবকে তাহণর কন্য1 সম্প্রাদন করিবেন নখ, 
“পদ্মের মৃূণীলে কণ্টক” উপীয় কি সস্ত্রীক রাজ্যাভিষেকই 
তাহার একান্ত ইচ্ছ4 ও প্রথা কিন্ত কি প্রকারে ঘটে,ছুবর্বারসুক 
ঘটক করিয়! পাঠাইয়াছেন এখন ভূরবর্বারই ভরম। তিনিই 
যা করিত পারেন | 

"গুদিকে দ্রর্ধার রাজ মহ্ীপাঁলের নিকট গং গমন করিয়] 
অখপন উত্রা স্বভাব গৌগন করিয়! নত ভাঁঘে অনেক বুঝ1- 
ইলেন কিন্ত কিছুতেই সম্মত করিত পাঁরিলেন নণ, রাঁজ 
পুলক্কাহিত পতি হাত প্রভিবন্ধকত। কণ্রতে লাঙল, অর 

রাগ সন্বরণ করিতে পাঁরিলেন আাগীরোপ্ধান করিয়! কহি- 
লেন “ভাই তবে আমি একটণ শেষ কথ কহিয়ণ যাই,আপ- 
নকর এবস্প্রকীর, মত পূর্বে অবগত হইলে আমি আর এত 

কষ্ট করিয়ণ আঁপনকার নিকট আদিতাম না, আর আপনি 

আশপনকাঁর এমত স্ুবিজ্ঞ মুদ্ীচয় থাকিতে নে এক পুরো 
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হিতের এমত বশতাপন্ন হইয়াছেন, তাছণ আমি জাঁনিতাম 
না,ক্রিগ্ত মীধবের পিতীর ছুর্দীশ। যেন মূনে থধকে, তাহার 

পুরোহিত হইতে তাহার সর্বনখশ্শ হইয়ণছিল ও শেষে বিষ 

ভক্ষণ করাইয় প্রাণ লইয়শছিল, 'আপনকার ও সেক প্রকর 
ঘটিবার উপক্রম দেখিতেছি, আপনি সাবধান হুইয়। চলি- 
বেন তাহা নী! হইলে আপনাকে ও সেই প্রকারে বিষের 

স্বীলায় মরতে হইবেক | 
রাজা মহীপাল কহিলেন “সে কি ভাই বিষের জ্বালায় 

মরিতে হুইকেক কি, চতুরজী পাঁগ1 কি বিষ খাঁওয়।ইয়1 
রীজাকে মারিয়াঁছিলঃ এভ আমার বিশ্বার্স হয় ন11” 

রাজ! মন্ত্রীকে জিজ্ঞীসা করিলেন | - 
মন্ত্রী করযোড়ে উত্তর করিল “মহারাজ ভয়ে কি নির্ভয়ে 

কহিব” রাজ! অভয় দান করিলে মস্ত্রী কহিলেন “মহারাজ 

রাঁজ। শুক্রসেনকে যে চতুরজী পাণ্ড। বিষ প্রয়োগে নষ্ট 
করিয়াছিলেন তাঁহছ। হুনুমস্ত আপনি মৃত্যুকালীন সর্ব্ংসমক্ষে 
ব্যক্ত করিয়া গেছেন, তাহণতে কাহার ও কোন সন্দেহ নাই 
মহারাজ আমি আপনকার অন্নে গ্রতিপালিত প্রায় ৭৪ 

বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, এক্ষণে আপনকার কাধ্যে আমি 
মৃত্যুর ভয় রাঁখি না, শূলেই দিন আর সালেই দিন, উচ্চয়ই 
আমার পক্ষে সমান, এজগঠা মহাঁরাজকে এক কথা। অবগত 

করায়িতে ইচ্ছ। কর, ধে এই তিন রাঁজে এই বিবাঁছতে নি- 
তাস্ত ইচ্ছুক ও ইহার অগ্রে অঁপনকাঁর ও মত ছিল, অন্দরে 
রাঁণী মাতাঁর একাঁস্ত ইচ্ছণ, আর আমাদিগের সকলেরও ইচ্ছ? 

কিবল পুরোহিত ঠাকুরের নহে, কিন্তু কেন নহে তাঁহার 
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অমর] ফোন কারণ দেখিতে পাই নাই, বলেন যে রীঁজকুমীর 
মাধব প্রসাদ ব্রহ্মহত্য! করিয়াছেন, এ অপবাদ কেবল উনিই; 
দেন এতিন রাজ্যে আর কেহ দেয় ন], সে যাহা! হউক মহা- 
রাজ আমর এত. লোক কি সকলেই এত অজ্ঞ যে এ বিবাহে 

অহিত দেখিতে পাইতেছিমা, কেবল উনিই বিজ্ঞতা 

বশতঃ অনিষ্ট দেখিতেছেন, কিন্তু কি অনিষ্ট হইবে তাহা, 
আমাদিগকে কিছুই বলেন নহি, কেধল প্রতিপক্ষত করিয়? 
আত্ম ভেদ করিয়াছেন, ও 'বিগ্রহছের বিলক্ষণ রূপ স্থাত্র- 
পীত করিক্লাঞছেন, কিন্তু কেন যে এমত করিতেছেন তা! 

আমর] কিছুই বুঝিতে পারি না-মহারাঁজ এক্ষণে আমার 
এই ব্যক্তব্য যদি পুরোছিতঠাঁকুরের পরামর্ষ লইয় রাজ 

কাধ্য স্মাধ। করিতে হয়, তবে আমাকে বিদায় দিন, আমি 
কাশী যাত্রী করিঃ তবে পরমেশ্বর করেন যেন আমাকে এই 

বিজ্ঞদিথের পরামর্ধে রাজা ছারখার দেখিতে হয় না, ম্ছণ- 
রাজ এই মহ্থা সবার! আশত্ম দুখ জম্পাদন পরবশ. হুইয়ণ'এই 

ভারত ভূমির বর্ণ ভেদ জাতিভেদ ধর্মভেদ করিয়াছেন, 

কষত্রীয় বীর্ধ্য ন্ট করিয়ীছেন, ছারখার করিতে বসিয়াছেন 
মহারাজ এ মন্থাত্বাদের পরামর্ষে আমাদিশৌর জর্বনশশ 
হইবেক, আমি নিতাত্ত অজ্ঞ নহি যে উহ্ীদের চীতুি বুঝিতে 

' পারি না» মহারাজ এক্ষণে আপনকার যাহ? ইচ্ছা! তাহাই 
ককন।' 

এতদ্ অবণে রাজ ক্ষণেক স্তরধ হইয়া পরিষদ বর্গের 
মতামত জ্ঞাত জন্ত*সভামগ্ডলী নিরীক্ষণ করিলেন, সকলেরই 
এ মত বোঁধ হুইল পুয়োহিতের প্রতি দ্র্কিপাত করিলেন । 
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পুরোহিত" প্রত্যুন্তর দিবার জন্য উর্ধে দৃষ্টিপাত করতঃ হস্তে 
পৈতা1 জড়াইয়। রাজ আজ্ঞা] প্রীর্থন। করিতে উপক্রম করি- 
লেন রাজ? অঙ্গুলী দ্বারা নিষেধ করিলেন | 

'লালজী এই অবসরে পুরোহিতের কর্ণেং কছিলেন, মাম 
তক্ষ'ণ তে! নিষেধ করিরাছিলীম যে ও বুড়া জৌঁয়খনের 
সরঙ্দে লেখন। ও বুড়া নয় তে পাথরের ও “ড়া ভাঙ্গিতে 

গিয়ে কিবদ আপনার ফ্লীত ভাঁঙ্গিলে বৈভ নয়, ওর সঙ্গে 
চাল কলার কর্ম নয়, এখন হেলে ধোন্ডে কেউটে ধরিয়াছ 
সামলাও 1” পুন্তরাঁছিত কোন উত্তর ন পিয়ধ সান বদনে 
অপমানিত ভাবে বাঁমিলেন 

রাজ! তাহার প্রতি আর দৃর্টিপাতি না করিয়] হব্বার 
মিংছকে বসাইয়। সভান্দ প্রতি কছিছলেন ভোমাদিগের 

যদি ' প্রণয় এত মন্দলকর বোধ হুইয়াছিল তবে আমাকে 

কেন, অবগত কর! হয় নাই তাঁহ! হইলে জার এত বিতণড! 
হুইত না, এ্রক্ষণে তৌমীদের. সককে জিজ্ঞাস করিতেছি 

এ বিবাঁছ কি তোমাদিশের সর্বকাদী সম্মত। 
অজ্ঞ বলিয়। সকলে অনম্মতি দিল, লবলজী করজোঁড়ে 

কহিলেন মহুরাঁজ আমার একটী মতামত আছে। 

কাজা হাস্য করিয়। জিজ্ঞাসা! করিলেন, কি ছে? 

*মস্ছারীজ এবিবাহের যখন লগ্ন পত্র হইবেক তখন যেন 

লেখা ছয় যেবত্রীক্ষণদের প্যাড়ার বদলে তীড়া না দেন 

আর মণ্ডার বদলে ডান ন1 চাঁলান মহারাজ তাহার হাত 
বড় চলে তাহ1 ন1। করিলে আমদের পিঠে ধুকড়ি বণধিতে 

ছইরেক--সকলে হাঁ সিয়। উঠিল । রর 
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রাজ) ছু্ধার মিংহকে কহিলেন, ভাঁই আপমিত সকল 
এবণ করিলেন এক্ষণে সংবাদ প্রেরণ জন্য এক জন দূতকে 

পাঁঠাইয় দিন, আপনাকে অস্ত মেলানি দিব না, ঘটককে 
পরিতুষট না৷ করিতে পাঁরিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, লালজী 
এই অবসরে অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজ্জীকে এই শুভ সমা- 

চার দিয়! কহিলেন ম।অন্দরের ঘটক বিদ্বারট! আমি পাই। 
বাজ্জী এই সমাচার লইয়? স্বয়ং রাঁজকুমাঁরীর ঘুছে উপস্থিত 
হুইলেন। 

মোহিনী হূর্বার পিংহছের আগমনের কারণ অবগত 
ছিলেন তাহার স্বীয় পিতার ও মনন জাঁনিতেন, সুতরাং 
নৈরাশ হইয়। গণ্ডে হস্ত দিয়! ভাঁবভেছিলেন, রাঁজ্জী বদন 
চুন করি সুভ সংবাঁদ দিলেন। 

মোহিনী মৃত্যু দেহে প্রাণ পাইলেন, বৌধ হইল হস্তে 
স্বর্থ স্পর্শ করিলেন, প্রান বদন প্রফুল্ল হুইর" মুখে আর হাঁসি 
ধরিল নণ, মাতৃ সমক্ষে বিবাহ জন্ত হাশ্য লজ্জীকর জ্ঞান, 

করিয়া হম্ত দিয়! মুখাঁরত করিলেন । 

আর লজ্জায় মুখ ঢাঁকিতে হবে না হুদিন পরে লঙ্জ! 

বস্ত্র দিয়া এখন একবারে ঢাকা জাবে বলিয়। রাঁজ্বী বদন 

হইতে হুস্ত মোঁচন করতঃ মুখ চগ্কুন পূর্বক চলিয়! গেলেন । 

২৬ 
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আমার ইতিহাসের এক প্রকার শেষ হইল, কিন্ত কাঁছ'র 

কি হইল না বলিলে পাঠকবর্থে অসমন্ভফ হইতে পারেন 
তজ্জন্য সংক্ষেপে বলা কর্তব্য | 

কিয়ৎ দিবসান্তরে মাধব মোহ্ছিনীর বিবাঁছ ও রাজ্যাভি- 

ষেক মহা সমারোহছে সমাঁধ। হইল ছুই ক্ষু্র২ গ্রাম জৌতুক 
পাইয়াছিলেন, তাহ! স্ুমতীর বিবাহে ' দিতে হইল--ইতি 

মধ্যে ধীনিরীম ও চঞ্চলাঁর বিবাহ হুইল, মালীহর দোঁকানটী 
ধানিকে দান করিয়? নল্ন্পণার কোতোয়ালী পদে নিযুক্ত 
হইলেন । 

আনন্তর ইহা কখিত আছে যেধাকে মিংহ ও মনোঁহর 
ছুইটী উপযুক্ত1 পাত্রী পাইয়া! পাণীগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্ত 
ইছও কথিত আছে যে মনোহর বাকে সিংহের অনুরোধে 
এই বিবাছে স্বীকার করিয়াছিল, তাহার শ্বশুরের ছুই কন্ত। 
হই পাত্র না পাইলে বিবাহ দিবেন না। স্তর মনোহর 

পরম বন্ধুর অনুরোধ ও পাত্রী পরম সুন্দরী বলিয়! বিবাছ 
করিয়াছিল | 

অনন্তর যবনদিশ্ের সহ মহু। যুদ্ধ আরস্ত হুইল মহারাজা 
জয়পীল স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়খ মহ? যুদ্ধ করেন তাহার 
ফল পাঠক বর্ণের! পুরারত্ত পাঠে জাত আছেন মাধবলল 

শিবশঙ্কর প্রভৃতি সকলেই সে যুদ্ধে ছিলেন পরাভব হুইয়, 
প্রাত্যাগীমন করিয়া দেখিলেন, যে নাগার। ক্রমশঃ মহাঁপরা- 

ক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, ছোটনাখপুর প্রভৃতি অনেক রাজা 
জয় করিয়া শাশন করিতেছে,ছৃকুটে যোহণ এক্ষণে শিরেক 

বল? হয়) রাঁজধখনী হইয়াছে, যবনের] অগ্রমর হওয়াতে 
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মাপবলাল নাগাদিগের সাহাব্য জন্ত গৃপ্নকুটে গমন করিয়! 
ছিলেন ; নেই স্থলে হুই জন কুন রুষ্বর্ণ পুকষ মন্দিরের ময়দা 
ভাপিছে দেখাইয়। মহন্ত তাছাকে জিজ্ঞান। করিয়াছিলেন 

«ওদের চিনিতে পারেন” মাঁধর অনেক্ষণ নিরীক্ষণ কয়! 
শিহরিয়] উত্তর করিলেন, “এত শাস্তি উচিত হয় না! আমার 
অনুরোধে কিঞিৎ কমাইয়1 দিবেন 1” 

ইছখ অপেক্ষা আর কোন অৎবাঁদ নাই তবে পুরারন্তে 

কখিত আছে যে মাঁপবলাল যবধন দ্বার] পরাভূত হইয়] এ 

নাঁগাঁদের আশ্রয় লয়েন, এক্ষগপব্যন্ত সান্তাল পর্গনা নামী 

অঞ্চলে মাধব ও এ নাগাঁদের বংশ রাজত্ব করিতেছে । 

সম্পূর্ণ | 






